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A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. Κατά τη διάρκεια της Τρίτης Τακτικής Συνόδου της Ένατης Βουλευτικής Περιόδου 

η Βουλή των Αντιπροσώπων παρουσίασε και πάλι πλούσιο νοµοθετικό έργο, αλλά και 

πολύπλευρες δραστηριότητες σε άλλους τοµείς.  Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2009 είχαν ως αποτέλεσµα την εκλογή ορισµένων µελών 

της Βουλής των Αντιπροσώπων στο σώµα αυτό και την αντικατάστασή τους στη Βουλή 

από νέα µέλη.  Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει µε την έναρξη της Τέταρτης Τακτικής 

Συνόδου και σε ανακατατάξεις στη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών. 

 
2. Το πλούσιο έργο της Βουλής αντικατοπτρίζεται στην παρούσα έκθεση 

πεπραγµένων, η οποία µέσω αναφορών και στοιχείων καλύπτει διάφορους τοµείς, 

όπως η νοµοθετική εργασία, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, οι διεθνείς σχέσεις, οι 

ευρωπαϊκές υποθέσεις, οι έρευνες και εκδόσεις, καθώς και ένα πλέγµα από πολιτιστικές 

και άλλες εκδηλώσεις µε συµµετοχή των πολιτών.  Συνεχής ήταν και η προσπάθεια για 

αναβάθµιση των διευκολύνσεων που παρέχονται στα µέλη της Βουλής µέσω του τοµέα 

της τεχνολογίας και πληροφορικής.  Ταυτόχρονα, η δηµιουργία Υπηρεσίας 

Επικοινωνίας, που έχει ήδη δροµολογηθεί, αναµένεται να αναδείξει περισσότερο το 

έργο του σώµατος. 

 
3. Η βελτίωση της λειτουργίας των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της ολοµέλειας 

του σώµατος παραµένει πρωταρχικός στόχος του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος 

προς την κατεύθυνση αυτή συνέχισε τις διαβουλεύσεις του µε τους 

αρχηγούς/εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κοµµάτων και τους προέδρους των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών.  Αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων αυτών ήταν η υποβολή 

εκ µέρους του εγγράφου µε σχετικές εισηγήσεις, το οποίο µελετήθηκε από τα 

κοινοβουλευτικά κόµµατα, που υπέβαλαν γραπτώς τα σχόλιά τους.  Το διαµορφωµένο 

έγγραφο έχει πάρει την τελική του µορφή και αναµένεται να συζητηθεί σύντοµα στο 

επίπεδο της σύσκεψης του Προέδρου της Βουλής µε τους αρχηγούς/εκπροσώπους των 

κοµµάτων µε στόχο την τελική έγκρισή του.  Η υιοθέτηση των εισηγήσεων αναµένεται 

να βελτιώσει και την εικόνα που παρουσιάζει προς τα έξω το νοµοθετικό σώµα. 

 
4. Η Βουλή των Αντιπροσώπων παρουσίασε, παρά το µικρό αριθµό των µελών του 

σώµατος, αξιόλογο έργο και στον τοµέα των διεθνών σχέσεων, όπως φαίνεται και από 

τον πολύ µεγάλο αριθµό κοινοβουλευτικών αποστολών στο εξωτερικό.  Οι αποστολές 
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αυτές πραγµατοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της Βουλής, την Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Εξωτερικών, που ενεργεί και ως οµάδα φιλίας µε αντίστοιχες οµάδες σε ξένα 

κοινοβούλια, αντιπροσωπίες της Βουλής που µετέχουν σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

κοινοβουλευτικούς οργανισµούς, αλλά και από βουλευτές που µετέχουν σε 

συνέδρια/σεµινάρια των οργανισµών αυτών.  Παράλληλα, η υπηρεσιακή στήριξη των 

µελών της Βουλής αναβαθµίστηκε  µε τη συµµετοχή ενός µεγάλου αριθµού λειτουργών 

της Βουλής σε επιµορφωτικά σεµινάρια που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Με 

τη δράση τους ο Πρόεδρος και τα µέλη του σώµατος έδωσαν νέα διάσταση στην 

κοινοβουλευτική διπλωµατία, µε το κυπριακό πρόβληµα να βρίσκεται στο επίκεντρο των 

προσπαθειών τους.  Πολλές ήταν και οι αντιπροσωπίες άλλων κοινοβουλίων που 

επισκέφτηκαν την Κύπρο, όπως και οι ανώτατοι κρατικοί αξιωµατούχοι οι οποίοι είχαν 

συναντήσεις µε τον Πρόεδρο της Βουλής.   

 
5. Συνεχίστηκε εξάλλου η εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό 

κεκτηµένο, τοµέας που αποτελεί σηµαντικό µέρος του νοµοθετικού έργου.  ∆υστυχώς, 

το φαινόµενο της κατάθεσης από την εκτελεστική εξουσία νοµοσχεδίων ή κανονισµών 

είτε µετά την προθεσµία που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είτε προς το τέλος της 

προθεσµίας αυτής δεν έχει εκλείψει.  Η πρακτική αυτή δηµιουργεί αχρείαστη πίεση στα 

µέλη της Βουλής, τα οποία καλούνται να εξετάσουν σηµαντικά νοµοθετήµατα σε πολύ 

στενά χρονικά περιθώρια.  Για το γεγονός αυτό η Βουλή έχει προβεί  µέσω του 

Προέδρου της σε παραστάσεις προς την εκτελεστική εξουσία. 

 
6. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνήλθε στο κτίριο της Βουλής για ενδέκατη 

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

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

επίσης, πάλι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής, στην ετήσια σύνοδό της η 

Παιδοβουλή, η οποία πραγµατοποίησε και Έκτακτη Σύνοδο στα πλαίσια του 

Ραδιοµαραθωνίου για τα Παιδιά µε Ειδικές Ανάγκες.  Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε στο 

κτίριο της Βουλής η 30ή Σύνοδος της ολοµέλειας του Προτύπου Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στα πλαίσια του προγράµµατος του 30ού ∆ιεθνούς Προτύπου 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.   

 
7. Η Βουλή των Αντιπροσώπων παρουσίασε αυξηµένες δραστηριότητες και στον 

τοµέα των εκδηλώσεων, οι οποίες κάλυψαν ένα ευρύ φάσµα σηµαντικών θεµάτων που 

απασχολούν την κοινωνία και συνέβαλαν σηµαντικά στον εµπλουτισµό του πολιτιστικού 
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πεδίου.  Σηµαντικότατο γεγονός αποτέλεσε η έναρξη της υλοποίησης του Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας που υπογράφτηκε µεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Βουλής 

των Ελλήνων.  Στα πλαίσια  αυτά η Βουλή φιλοξένησε την έκθεση του Ιδρύµατος της 

Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία “Μαρία Κάλλας, 30 

χρόνια µετά - Μια φωτογραφική αναδροµή” και την έκθεση του ελληνικού κοινοβουλίου 

µε έργα γελοιογράφων των χωρών µελών της ΕΕ, τα εγκαίνια της οποίας έγιναν από 

τους Προέδρους των δύο κοινοβουλίων.  Εξάλλου, στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας, το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου προχώρησε στη µετάδοση εβδοµαδιαίας 

τηλεοπτικής εκποµπής για τις δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

εκποµπή που αναµεταδίδεται από τον τηλεοπτικό σταθµό της Βουλής των Ελλήνων. 

 
8. Συνεχίστηκαν επίσης σε αυξηµένο βαθµό οι επισκέψεις φοιτητών και µαθητών στο 

κτίριο της Βουλής.  Οι επισκέπτες, οι οποίοι προέρχονται από όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης, είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για το έργο της νοµοθετικής εξουσίας. 

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

εκπροσώπους των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, ούτως ώστε να µπορούν να καλύπτουν 

καλύτερα τις δραστηριότητες του σώµατος.   

 
10. Σηµειώνεται, τέλος, ότι έγινε εντατική εργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους 

φορείς, ούτως ώστε οι κατασκευαστικές εργασίες για το νέο κτίριο της Βουλής να 

αρχίσουν πριν από το τέλος του 2009.  Η κατασκευή ενός νέου και απόλυτα σύγχρονου 

κτιρίου του νοµοθετικού σώµατος θα διευκολύνει σε τεράστιο βαθµό το έργο των µελών 

του και θα φέρει τη Βουλή πιο κοντά στους πολίτες. 
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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 εξακόσιες είκοσι (620).  Σηµειώνεται ότι κατά τις αµέσως τρεις 

προηγούµενες συνόδους ο αντίστοιχος αριθµός συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών ήταν πεντακόσιες είκοσι τέσσερις (524), επτακόσιες εξήντα εννέα (769) και 

πεντακόσιες σαράντα τέσσερις (544), από τις οποίες οι ενενήντα µία (91) 

πραγµατοποιήθηκαν κατά την Έκτακτη Σύνοδο.  Ο αριθµός των συνεδριάσεων των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών της υπό επισκόπηση συνόδου παρουσιάζεται αυξηµένος 

σε σύγκριση µε την  αµέσως προηγούµενη, κατά την οποία η Βουλή των 

Αντιπροσώπων ανέστειλε τις εργασίες της για ουσιαστικό χρονικό διάστηµα λόγω των 

προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν το Φεβρουάριο του 2008.  Ωστόσο, θα πρέπει 

να σηµειωθεί ότι και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων 

ανέστειλε τις εργασίες της για µικρότερο όµως χρονικό διάστηµα απ’ ό,τι πέρσι λόγω 

της διεξαγωγής της εκλογής των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 7 Ιουνίου 

2009.  Ο αριθµός των συνεδριάσεων που πραγµατοποίησε κάθε κοινοβουλευτική 

επιτροπή κατά την υπό αναφορά σύνοδο εµφαίνεται στο Παράρτηµα Ι, που 

επισυνάπτεται.    

 
12. Στα πλαίσια των συνεδριάσεών τους οι κοινοβουλευτικές επιτροπές εξέτασαν και 

προώθησαν στην ολοµέλεια της Βουλής για ψήφιση/έγκριση έναν αριθµό 

νοµοθετηµάτων, από τα οποία  διακόσια τριάντα πέντε (235) νοµοσχέδια και είκοσι έξι 

(26) νέες προτάσεις νόµου ψηφίστηκαν, καθώς και εκατό δεκατέσσερις (114) 

κανονισµοί εγκρίθηκαν.  Σηµειώνεται ότι κατά την προηγούµενη σύνοδο ψηφίστηκαν 

από την ολοµέλεια της Βουλής διακόσια είκοσι δύο (222) νοµοσχέδια και δεκαεννέα (19) 

νέες προτάσεις νόµου και εγκρίθηκαν εκατό σαράντα τρεις (143) κανονισµοί.  Η Βουλή 

απέρριψε τρία (3) νοµοσχέδια, τέσσερις (4) προτάσεις νόµου και έναν (1) κανονισµό.  Η 

εκτελεστική εξουσία απέσυρε δώδεκα (12) νοµοσχέδια και είκοσι (20) κανονισµούς.  Ο 

Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ανέπεµψε στη Βουλή για επανεξέταση µε βάση τη σχετική 

συνταγµατική πρόνοια έναν (1) ψηφισθέντα νόµο. 

Σχετικά στοιχεία περιλαµβάνονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις. 
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13. Κατά την υπό αναφορά σύνοδο κατατέθηκαν στη Βουλή διακόσια τριάντα εννέα 

(239) νοµοσχέδια, πενήντα (50) προτάσεις νόµου, εκατόν εξήντα δύο (162) κανονισµοί 

και εκατόν ένα (101) έγγραφα για την πρόσληψη ή την παράταση υπηρεσιών έκτακτων 

δηµόσιων υπαλλήλων σε θέσεις στο δηµόσιο τοµέα και σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου 

δικαίου. Στους πιο πάνω κανονισµούς περιλαµβάνονται και τριάντα έξι (36) σχέδια 

υπηρεσίας για θέσεις στο δηµόσιο τοµέα και στον ευρύτερο κρατικό µηχανισµό, από τα 

οποία εγκρίθηκαν τριάντα τέσσερα (34). 

Για σκοπούς σύγκρισης σηµειώνεται ότι κατά την αµέσως προηγούµενη σύνοδο είχαν 

κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση/έγκριση διακόσια σαράντα έξι (246) νοµοσχέδια, 

σαράντα έξι (46) προτάσεις νόµου, εκατό πενήντα εννέα (159) κανονισµοί και 

εβδοµήντα τέσσερα (74) έγγραφα για την πρόσληψη ή την παράταση υπηρεσιών 

έκτακτων υπαλλήλων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

Παράλληλα, ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών ενεγράφησαν για σκοπούς 

αυτεπάγγελτης εξέτασης τριακόσια δεκαέξι (316) θέµατα, ενώ διακόσια πενήντα ένα 

(251) ενεγράφησαν κατά την αµέσως προηγούµενη σύνοδο. 

Κατά την υπό αναφορά σύνοδο ενεγράφησαν για συζήτηση στο Κεφάλαιο Τέταρτο της 

ολοµέλειας τέσσερα (4) νέα θέµατα, ενώ κατά την αµέσως προηγούµενη σύνοδο 

ενεγράφησαν στην ολοµέλεια για συζήτηση στο Κεφάλαιο Τέταρτο επτά (7) θέµατα.  

Επίσης, κατά την ίδια χρονική περίοδο ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην ολοµέλεια 

δώδεκα (12) θεµάτων σε σύγκριση µε την αµέσως προηγούµενη σύνοδο κατά την 

οποία ολοκληρώθηκε η συζήτηση έξι (6) θεµάτων. 

Σχετικά στοιχεία περιλαµβάνονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις. 
 
14. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Φάκελο 

της Κύπρου συνέχισε την υλοποίηση του έργου της λαµβάνοντας καταθέσεις από 

µάρτυρες και προωθώντας την έρευνα αρχείων για τη συλλογή στοιχείων και υλικού.   

Κατά την πιο πάνω περίοδο η επιτροπή υπέγραψε µνηµόνιο συνεργασίας µε 

επιστηµονικό συνεργάτη µε στόχο τη συγκέντρωση του οπτικοακουστικού υλικού από 

το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου και άλλους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς.  Η εργασία 

συλλογής του σχετικού υλικού έχει ολοκληρωθεί και αναµένεται σύντοµα η παράδοσή 

του. 

Παράλληλα, η επιτροπή βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο συζητήσεων για τη 

µετατροπή σε ψηφιακή µορφή του υλικού που η ίδια συγκεντρώνει, καθώς και για τη 

δηµιουργία προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
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Επίσης, µετά από συνεννοήσεις µε τη διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Πληροφοριών (ΚΥΠ), η Ερευνητική Οµάδα του Πανεπιστηµίου Κύπρου άρχισε από τον 

περασµένο Ιούνιο τη µελέτη του αρχείου της ΚΥΠ.  Η ίδια ερευνητική οµάδα, µε οδηγίες 

της επιτροπής, επισκέφθηκε τις πρεσβείες της ∆ηµοκρατίας στο Λονδίνο και στην 

Αθήνα µε στόχο τη συλλογή συναφούς υλικού.  Παράλληλα, σε συνεργασία µε το 

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση των ηµερήσιων 

εφηµερίδων της περιόδου 1967-1974. 

Στα πλαίσια επίσκεψης της επιτροπής στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, στις 15 Ιανουαρίου 

2009,  και συνεννόησης µε τον Πρόεδρό του συµφωνήθηκε η διευκόλυνση της 

επιτροπής για την εξασφάλιση αντιγράφων φακέλων σηµαντικών υποθέσεων για 

γεγονότα της περιόδου 1967-1974 που εξετάστηκαν από τα κυπριακά δικαστήρια, µαζί 

µε τα σχετικά πρακτικά και το µαρτυρικό υλικό. 

Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η έρευνα και η συλλογή του υλικού από το αρχείο της 

Εθνικής Φρουράς, που τηρείται στη ∆ιεύθυνση Ιστορίας Εθνικής Φρουράς (∆ΙΕΦ).  Ήδη 

το µεγαλύτερο µέρος του υλικού έχει παραδοθεί στην επιτροπή.  Αντίστοιχα, η επιτροπή 

παρέδωσε προς τη ∆ΙΕΦ υλικό (έγγραφα, χάρτες, φωτογραφίες) της περιόδου πριν από 

το 1967 που ανήκε στην Εθνική Φρουρά.  Τα έγγραφα που παρέδωσε ηλεκτρονικά η 

∆ΙΕΦ ξεπερνούν τις σαράντα χιλιάδες σελίδες.  Η ανταλλαγή αυτή των εγγράφων 

τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Άµυνας, καθώς και 

του τέως Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς και πραγµατοποιήθηκε 

στην παρουσία του προέδρου και των µελών της επιτροπής, καθώς και εκπροσώπων 

της Βουλής και της ∆ΙΕΦ. 

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

πιο πάνω στόχων, συνήλθε σε τριάντα µία (31) συνεδρίες, στις οποίες κλήθηκαν και 

κατέθεσαν τριάντα έξι (36) µάρτυρες.  Σε τρεις από τις συνεδρίες αυτές την επιτροπή 

απασχόλησαν αποκλειστικά διαδικαστικά θέµατα. Η συνολική διάρκεια των 

συνεδριάσεων ανήλθε στις εβδοµήντα εννέα (79) περίπου ώρες και τηρήθηκαν δύο 

χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα δύο (2 882) σελίδες αποστενογραφηµένων πρακτικών. 

Κατά την ίδια περίοδο στοιχειοθετήθηκε, ταξινοµήθηκε και τοποθετήθηκε στο ειδικό 

αρχείο της Βουλής έγγραφο υλικό για την υπό αναφορά περίοδο και το αρχείο αυτό 

συνεχίζει να εµπλουτίζεται σε συνεχή και συστηµατική βάση.  Παράλληλα, η επιτροπή 

προέβη στην ταξινόµηση και αρχειοθέτηση του µαρτυρικού και άλλου υλικού που 

περισυνέλεξε κατά την περίοδο 1999-2001, ώστε αυτό να ενσωµατωθεί στο ειδικό 

αρχείο και να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο αρχείο για το σκοπό αυτό. 
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15. Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο κατατέθηκαν επίσης οι ετήσιες εκθέσεις του 

Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας, της 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.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε επίσης µε απόφασή της τον τελικό 

απολογισµό του κράτους για το έτος 2008, όπως αυτός παρουσιάζεται στην αντίστοιχη 

δηµοσιονοµική έκθεση για το ίδιο έτος και ο οποίος υποβλήθηκε στη Βουλή µέσα στα 

χρονικά πλαίσια που καθορίζει το Σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  Με την 

ενέργεια αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων ανταποκρίθηκε και τυπικά στη σχετική 

συνταγµατική πρόνοια που προβλέπει την έγκριση από τη Βουλή του τελικού 

απολογισµού του κράτους. 

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

εκθέσεις προς την ολοµέλεια της Βουλής για οκτώ (8) νοµοσχέδια µε τα οποία 

τροποποιούνται κρατικοί προϋπολογισµοί προηγούµενων ετών, όπως και επτά (7) 

νοµοσχέδια µε τα οποία προνοούνται συµπληρωµατικές πιστώσεις για τον κρατικό 

προϋπολογισµό του 2008 και του 2009.  Υποβλήθηκαν επίσης εκθέσεις για έντεκα (11) 

νοµοσχέδια µε τα οποία προνοούνται συµπληρωµατικές πιστώσεις για 

προϋπολογισµούς ηµικρατικών οργανισµών για τα έτη 2008 και 2009. 

Από την ίδια επιτροπή εξετάστηκαν πρόσθετα εκατόν ένα (101) αιτιολογικά σηµειώµατα 

που κατατέθηκαν στη Βουλή και παραπέµφθηκαν ενώπιόν της για την πρόσληψη ή 

παράταση υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων σε διάφορα τµήµατα και υπηρεσίες της 

δηµόσιας υπηρεσίας ή των ηµικρατικών οργανισµών. Ειδικότερα, ογδόντα τρία (83) 

αιτιολογικά σηµειώµατα αφορούσαν πρόσληψη ή παράταση υπηρεσιών σε διάφορα 

τµήµατα της δηµόσιας υπηρεσίας και δεκαοκτώ (18) αιτιολογικά σηµειώµατα την 

πρόσληψη ή παράταση υπηρεσιών σε ηµικρατικούς οργανισµούς. Η έγκριση 

πρόσληψης ή παράτασης υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων δόθηκε από την επιτροπή 

µε την αποστολή σχετικών απαντητικών επιστολών προς τα αρµόδια υπουργεία ή 

ηµικρατικούς οργανισµούς. 

Επιπρόσθετα, η ίδια επιτροπή υπέβαλε εκθέσεις προς την ολοµέλεια για δύο (2) 

νοµοσχέδια µε τα οποία παρέχεται εγγύηση από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία για την 

αποπληρωµή δανείων που συνήφθησαν δυνάµει συµφωνίας µεταξύ διάφορων αρχών 
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και τραπεζικών ιδρυµάτων (δηµοτικές και κοινοτικές αρχές, συµβούλια αποχετεύσεων 

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

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

αριθµός κονδυλίων µε σκοπό την παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια δαπανών από 

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

στο στάδιο της συζήτησης και έγκρισης του κρατικού προϋπολογισµού ή των ετήσιων 

προϋπολογισµών ηµικρατικών οργανισµών.  Ειδικότερα, η επιτροπή ενέκρινε εκατό 

πέντε (105) περιπτώσεις αποδεσµεύσεων κονδυλίων στα πλαίσια του κρατικού 

προϋπολογισµού του 2009, οι οποίες ζητήθηκαν µε σχετικές επιστολές από τα αρµόδια 

υπουργεία για τη διενέργεια δαπανών για διάφορους σκοπούς ή προγράµµατα.  Η 

έγκριση της επιτροπής δόθηκε µε την αποστολή σχετικών απαντητικών επιστολών 

προς τα αρµόδια υπουργεία ή ηµικρατικούς οργανισµούς. 

Σηµειώνεται επίσης ότι η µελέτη, συζήτηση και έγκριση του κρατικού προϋπολογισµού 

για το έτος 2009 ολοκληρώθηκε στις 18 ∆εκεµβρίου 2008 και τέθηκε σε ισχύ αµέσως µε 

την έναρξη του νέου οικονοµικού έτους, τηρώντας έτσι το γράµµα και το πνεύµα του 

συντάγµατος. Μελετήθηκε ακόµη και προωθήθηκε για ψήφιση ένας µεγάλος αριθµός 

προϋπολογισµών ηµικρατικών οργανισµών και άλλων οργανισµών δηµόσιου δικαίου 

για το 2009, που ανέρχεται στους είκοσι επτά (27).  

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

κοινοβουλευτικές επιτροπές και προωθήθηκαν στη Βουλή για ψήφιση/έγκριση 

σηµαντικά θεσµικά νοµοθετήµατα ή και νοµοθεσίες που εισάγουν πρωτοποριακές ή και 

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

νοµοθεσίες που αφορούν την υγεία των ζώων, την προστασία των υδάτων, την 

προστασία των εργαζοµένων τόσο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της υγείας τους όσο και 

τους όρους εργασίας τους, τη βιωσιµότητα του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την 

εκλογή των µελών της Βουλής των Αντιπροσώπων για την οµαλή λειτουργία των 

εκλογικών κέντρων του εξωτερικού και την εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, την ίση µεταχείριση των κοµµάτων από τους ραδιοφωνικούς και 

τηλεοπτικούς σταθµούς για σκοπούς διεξαγωγής των ευρωεκλογών, τη θεσµοθέτηση 

της λειτουργίας της Ένωσης ∆ήµων και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, τα τέλη και 

δικαιώµατα του Κτηµατολογικού και Χωροµετρικού Τµήµατος για τη µείωση των 

υποθηκευτικών τελών σε περίπτωση ακύρωσης και επανασύστασης νέας υποθήκης, τη 
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διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, καθώς και τη διαχείριση 

στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων από διάφορες πηγές προέλευσης, την 

αναθεώρηση της περί εταιρειών νοµοθεσίας, ιδιαίτερα για σκοπούς συµµόρφωσής της 

µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, την ενοποίηση της νοµοθεσίας που αφορά τον Κυπριακό 

Οργανισµό Σήµανσης Αντικειµένων από πολύτιµα µέταλλα, την αξιολόγηση υποψηφίων 

για διορισµό στη δηµόσια υπηρεσία, την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών στην 

απασχόληση και την παροχή ανεξάρτητης συνδροµής σε θέµατα διακρίσεων από την 

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και την Επαγγελµατική Εκπαίδευση, 

τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τις Φυλακές µε την εισαγωγή σύγχρονων ρυθµίσεων 

για την εφαρµογή µέτρων κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική παρακολούθηση και 

αποφυλάκιση επ’ αδεία, τον εκσυγχρονισµό του δικαίου της απόδειξης, την 

αναθεώρηση της περί δικαστηρίων νοµοθεσίας, για να καταστεί δυνατή η παραποµπή 

ερωτηµάτων και ζητηµάτων στο ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύµφωνα µε το 

ευρωπαϊκό δίκαιο, τη λειτουργία των οικογενειακών δικαστηρίων, τη λειτουργία της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, τη µείωση του συντελεστή του ΦΠΑ για ορισµένες 

περιπτώσεις που αφορούν την τουριστική βιοµηχανία, τη σύσταση και λειτουργία 

σχεδίου καταθέσεων, την επαναθέσπιση και βελτίωση των προνοιών που αφορούν το 

ελάχιστο υποχρεωτικό ποσοστό εµπλουτισµού των δηµόσιων σχολείων µε έργα τέχνης, 

τη θεσµοθέτηση ρυθµιστικού πλαισίου για την αναγνώριση ιδιωτικών µουσείων και 

µουσείων τοπικής αυτοδιοίκησης, τη ρύθµιση του θέµατος των υπεράριθµων θέσεων σε 

ίδιες κατηγορίες στα δηµόσια πανεπιστήµια της Κύπρου, διάφορες ρυθµίσεις για το 

συντονισµό των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων, προµηθειών, έργων και υπηρεσιών 

σε διάφορους τοµείς του δηµοσίου ή των νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου, την 

αναγνώριση της προσφοράς, την καθιέρωση ηµέρας µνήµης και τιµής, καθώς και την 

παροχή ωφεληµάτων προς τους αιχµαλώτους πολέµου του 1974 και προς τους 

εξαρτωµένους τους, την αναβάθµιση των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών σε τακτικές 

γραµµές και τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου για τη διασφάλιση της εφαρµογής του 

σχετικού κοινοτικού κανονισµού, τη ρύθµιση του θέµατος της άδειας ελεγκτή εναέριας 

κυκλοφορίας στη βάση της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας, την προστασία της υγείας µε 

την εισαγωγή νέων διατάξεων σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του καπνίσµατος, τη ρύθµιση 

του θέµατος της χρήσης αυτόµατων εξωτερικών απινιδωτών, την κανονιστική ρύθµιση 

του θέµατος των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας ανθρώπινων ιστών κυττάρων και 

παρασκευαστικών προϊόντων.   
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Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλές από τις πιο πάνω νοµοθεσίες έχουν θεσπιστεί στα 

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

εισάγονται για πρώτη φορά στην κυπριακή έννοµη τάξη είτε συµπληρώνουν 

υφιστάµενες νοµοθεσίες διευρύνοντας και βελτιώνοντάς τες.   

Παράλληλα, µεταξύ των νοµοθεσιών που εξετάστηκαν και προωθήθηκαν στη Βουλή 

από τις καθ’ ύλην αρµόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές περιλαµβάνονται πολλές 

νοµοθεσίες που έχουν κοινωνικό περιεχόµενο, όπως είναι η βελτίωση της νοµοθεσίας 

των κοινωνικών ασφαλίσεων για την εισαγωγή µέτρων που διασφαλίζουν τη 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων  και νοµοθεσίες 

που στοχεύουν στην επέκταση, βελτίωση ή εισαγωγή νέων επιδοµάτων και δηµόσιων 

βοηθηµάτων για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών σε οµάδες πληθυσµού.  Ένας 

σηµαντικός αριθµός νοµοθεσιών είχε ως στόχο την κατά νόµο κύρωση διεθνών 

συµφωνιών και συµβάσεων ποικίλου περιεχοµένου, σύµφωνα µε τη σχετική 

συνταγµατική διάταξη.  Θα πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι ορισµένες από τις νοµοθεσίες 

που εξετάστηκαν από τις καθ’ ύλην αρµόδιες επιτροπές αφορούσαν την εισαγωγή 

µέτρων για την αντιµετώπιση άµεσα ή έµµεσα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, που 

επηρέασε και την Κύπρο.  Εξειδικευµένη αναφορά στις σηµαντικότερες από τις πιο 

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

επιτροπές εξέτασαν, είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από παραποµπή από την ολοµέλεια 

του σώµατος, µια σειρά από σηµαντικά θέµατα τα οποία απασχόλησαν έντονα την 

κοινή γνώµη και άπτονται σηµαντικών πτυχών της κοινωνικοοικονοµικής ζωής του 

τόπου.  Τα πιο σηµαντικά από τα θέµατα αυτά παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.  
Σηµειώνεται ότι για αρκετά από τα εν λόγω θέµατα οι καθ’ ύλην αρµόδιες επιτροπές 

υπέβαλαν εκθέσεις προς την ολοµέλεια και ακολούθησε η συζήτησή τους από το σώµα 

στα πλαίσια του Κεφαλαίου Τέταρτου της ηµερήσιας διάταξης της ολοµέλειας της 

Βουλής. 
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Νοµοπαρασκευαστικό έργο 
19. Το έργο που αναπτύχθηκε κατά την υπό αναφορά σύνοδο ήταν µεγάλο και 

αξιόλογο στον τοµέα της ετοιµασίας και/ή επεξεργασίας µεγάλου αριθµού προτάσεων 

νόµου, οι οποίες κατατέθηκαν στην ολοµέλεια της Βουλής από βουλευτές ή 

κοινοβουλευτικές οµάδες.  Ειδικότερα, ετοιµάστηκαν και κατατέθηκαν στη Βουλή 

πενήντα (50) προτάσεις νόµου, από τις οποίες ψηφίστηκαν σε νόµους οι είκοσι έξι (26).   

 
20. Η Βουλή των Αντιπροσώπων αξιολογεί ως πολύ θετική την προσπάθεια της 

εκτελεστικής εξουσίας για απλοποίηση της νοµοθεσίας µέσω της υιοθέτησης και 

κατάθεσης στη Βουλή ερωτηµατολογίου ανάλυσης αντικτύπου που καλύπτει τις 

οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και άλλες διαστάσεις κάθε νοµοθεσίας, 

θεωρώντας ότι το µέτρο αυτό θα συµβάλει στη διευκόλυνση του έργου των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών και της Βουλής γενικότερα.  Για την καλύτερη σύνταξη του 

εν λόγω ερωτηµατολογίου, το οποίο σύµφωνα µε προηγούµενη απόφαση της 

κυβέρνησης θα έπρεπε να κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων µαζί µε κάθε 

νοµοσχέδιο και κανονισµούς, έχει διεξαχθεί διάλογος µεταξύ των τεχνοκρατών της 

εκτελεστικής εξουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων στη βάση του οποίου 

διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων ως προς την τελική µορφή του.  Ωστόσο, θα πρέπει 

να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα η απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας για κατάθεση του 

ερωτηµατολογίου αυτού δεν εφαρµόζεται µε συνέπεια, ενώ ορισµένες φορές τα 

νοµοσχέδια και οι κανονισµοί που κατατίθενται στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία 

δε συνοδεύονται ούτε από το αναγκαίο επεξηγηµατικό υπόµνηµα της εκτελεστικής 

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

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

κατατίθεται στη Βουλή θα συνοδεύεται από το πιο πάνω ερωτηµατολόγιο και µάλιστα 

στη βελτιωµένη του µορφή.  Αυτό άλλωστε αποτελεί και δέσµευσή µας στα πλαίσια της 

Στρατηγικής της Λισαβόνας, αλλά κυρίως αποτελεί ένα µέτρο που θα διευκολύνει 

σηµαντικά το έργο των κοινοβουλευτικών επιτροπών και παράλληλα θα συµβάλει στην 

απλούστευση και τον εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας µας.  

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

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

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

προώθησή τους στην ολοµέλεια της Βουλής στον κατάλληλο χρόνο, χωρίς την άσκηση 
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χρονικών ή άλλων πιέσεων.  Σηµειώνεται ότι στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

κατατίθεται από την εκτελεστική εξουσία κατά τρόπο συστηµατικό και 

επαναλαµβανόµενο, ιδιαίτερα πριν από τις θερινές διακοπές του σώµατος, ένας 

αριθµός νοµοθετηµάτων τα οποία επιβαρύνουν το ήδη εκ των πραγµάτων βεβαρηµένο 

πρόγραµµα της Βουλής των Αντιπροσώπων, µε αίτηµα από την εκτελεστική εξουσία τα 

νοµοθετήµατα αυτά να διεκπεραιωθούν το ταχύτερο ή και µε τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος.  Η κατάσταση αυτή, που εντείνεται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά νοµοσχέδια 

που σχετίζονται µε την εναρµόνιση της νοµοθεσίας µας µε το κοινοτικό κεκτηµένο, θέτει 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές της ενώπιον 

ασφυκτικών χρονοδιαγραµµάτων τόσο κατά την εξέταση των νοµοθετηµάτων αυτών  

ενώπιον των επιτροπών όσο και κατά την εξέτασή τους από την ολοµέλεια της Βουλής. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε µερικές περιπτώσεις κάποια εναρµονιστικά νοµοσχέδια 

κατατέθηκαν στη Βουλή για ψήφιση, όταν είχαν ήδη παρέλθει οι προθεσµίες που 

τέθηκαν από την ΕΕ για υιοθέτησή τους.  Για το γεγονός αυτό τόσο ο Πρόεδρος της 

Βουλής όσο και τα µέλη του νοµοθετικού σώµατος έχουν επανειληµµένα διαβιβάσει τη 

διαµαρτυρία τους προς την εκτελεστική εξουσία είτε µε επιστολές είτε και µε άλλα 

προφορικά διαβήµατά τους.   

Καθυστέρηση παρατηρήθηκε επίσης, και παρά τις εκάστοτε υποδείξεις και συστάσεις 

της Βουλής των Αντιπροσώπων προς την εκτελεστική εξουσία και ειδικότερα προς το 

Υπουργείο Οικονοµικών, στην κατάθεση των προϋπολογισµών των νοµικών 

προσώπων δηµόσιου δικαίου στη Βουλή για συζήτηση και έγκριση.  Η µη έγκαιρη 

κατάθεση των εν λόγω προϋπολογισµών στη Βουλή έχει ως αποτέλεσµα αφενός την 

εξάντληση των δωδεκατηµορίων που έχουν οι οργανισµοί αυτοί στη διάθεσή τους µέχρι 

την ψήφιση του προϋπολογισµού τους και αφετέρου την εκ των πραγµάτων άσκηση 

άδικης πίεσης προς τη Βουλή για την εξέταση των προϋπολογισµών αυτών σε στενά 

χρονικά πλαίσια.  

Ο Πρόεδρος του σώµατος έχει συναφώς προβεί στις δέουσες παραστάσεις προς τους 

αρµοδίους, γι’ αυτό και η Βουλή αναµένει ότι το φαινόµενο αυτό δε θα παρατηρηθεί και 

κατά την Τέταρτη Σύνοδο.  
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Επισκέψεις/συναντήσεις  

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

συναντήσεων και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγµατοποίησαν ένα µεγάλο αριθµό 

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

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

κατεβλήθη προσπάθεια για πραγµατοποίηση επισκέψεων από τις επιτροπές, στις 

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

συγκεκριµένων θεµάτων. 

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

πραγµατοποίηση των ετήσιων συνόδων της Παιδοβουλής και της Βουλής των 

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

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

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

∆ικαιώµατα του Παιδιού.   
 
Λειτουργικά θέµατα 
24. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η λειτουργία των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών υπήρξε γενικά οµαλή και λειτουργική, µε αποτέλεσµα την παραγωγή 

αξιόλογου νοµοθετικού και γενικότερα κοινοβουλευτικού έργου.  Ορισµένα λειτουργικά 

προβλήµατα που διαπιστώθηκαν καταγράφηκαν µε οδηγίες του Προέδρου του 

σώµατος, µε στόχο να µελετηθούν, ώστε να εξευρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις για 

την αντιµετώπισή τους.  Σε πρώτο στάδιο το όλο ζήτηµα µελετήθηκε υπό την 

καθοδήγηση του Προέδρου του σώµατος σε υπηρεσιακό επίπεδο από τους τεχνοκράτες 

του κοινοβουλίου.  Στη συνέχεια το αποτέλεσµα της µελέτης αυτής παρουσιάστηκε από 

τον Πρόεδρο του σώµατος σε σύσκεψη µε τη συµµετοχή των προέδρων των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών και των αρχηγών ή/και εκπροσώπων των 

κοινοβουλευτικών κοµµάτων.  Η επεξεργασία του όλου ζητήµατος εκκρεµεί τώρα σε 

πολιτικό επίπεδο και επίκειται η λήψη τελικών αποφάσεων για τις εισηγήσεις που θα 

οδηγήσουν στη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων, µη αποκλειοµένης της τροποποίησης 

του Κανονισµού της Βουλής των Αντιπροσώπων, εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο.  
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25. Η συνεργασία µεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών υπήρξε κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο 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 αποστείλουν 

στοιχεία και πληροφορίες.  Οποιεσδήποτε επιµέρους δυσκολίες αντιµετωπίστηκαν µε 

καλή θέληση από όλες τις πλευρές.  
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Γ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Γενικά 
26. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων επιτέλεσε 

πλούσιο και σηµαντικό έργο σε σχέση µε την προώθηση των συµφερόντων της Κύπρου 

στο διεθνές κοινοβουλευτικό επίπεδο.  Παρά τα µικρά αριθµητικά της δεδοµένα σε µέλη 

και προσωπικό, η Βουλή, για µια ακόµα χρονιά, παρουσίασε αξιόλογη και µάλιστα 

αυξηµένη δραστηριότητα στον τοµέα αυτό, µε πέραν των εκατό δέκα (110) αποστολές 

στο εξωτερικό (Παράρτηµα VI), περιλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων του 

Προέδρου του σώµατος (Παράρτηµα VII), των επισκέψεων διµερούς φύσης και των 

συµµετοχών µελών και αντιπροσωπιών της Βουλής σε διεθνή σεµινάρια, συναντήσεις 

και διασκέψεις.  Την ίδια χρονική περίοδο πραγµατοποιήθηκαν είκοσι τρεις (23) 

επισκέψεις στην Κύπρο από Προέδρους και αντιπροσωπίες άλλων κοινοβουλίων, 

καθώς και ευρωπαϊκών και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισµών, περιλαµβανοµένων 

τριών συνόδων επιτροπών και άλλων οργάνων διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισµών, 

που φιλοξενήθηκαν και οργανώθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (Παράρτηµα 
VIII).  Η Βουλή υπήρξε επίσης αρωγός, εν µέρει και ποικιλοτρόπως, σε δύο µεγάλες 

διεθνείς διοργανώσεις άλλων φορέων στην Κύπρο. 

 
27. Ο Πρόεδρος, όπως και τα µέλη της Βουλής συνέχισαν το έργο της ενηµέρωσης και 

διαφώτισης για το κυπριακό πρόβληµα στο διεθνή πολιτικό στίβο, µε στόχο την 

περαιτέρω στήριξη των προσπαθειών της Κύπρου για επίτευξη δίκαιης και βιώσιµης 

λύσης.  Με τις οµιλίες, τοποθετήσεις και άλλες παρεµβάσεις τους, καθώς και τις επαφές 

τους συνέβαλαν στη διαµόρφωση αποφάσεων και δράσεων σε ένα µεγάλο φάσµα 

θεµάτων που είτε αφορούσαν την Κύπρο είτε παρουσίαζαν ευρύτερο περιφερειακό, 

ευρωπαϊκό, ακόµα και παγκόσµιο ενδιαφέρον. 

 
28. Εκ των πραγµάτων, τόσο ο Πρόεδρος της Βουλής όσο και οι βουλευτές 

επικέντρωσαν µεγάλο µέρος του ενηµερωτικού τους έργου, τόσο στις διά ζώσης επαφές 

τους όσο και γραπτώς, στην ενηµέρωση των συνοµιλητών τους για τις τελευταίες 

εξελίξεις στο Κυπριακό και τις επιµέρους πτυχές του προβλήµατος.  Υπογράµµισαν 

ταυτόχρονα την προσήλωση της ελληνοκυπριακής πλευράς σε συµφωνηµένη 

λειτουργική και βιώσιµη λύση διζωνικής δικοινοτικής οµοσπονδίας στη βάση των 

σχετικών ψηφισµάτων του ΟΗΕ, των συµφωνιών υψηλού επιπέδου και των αρχών και 

αξιών της ΕΕ.  Επισήµαναν παράλληλα την πάγια αδιαλλαξία της τουρκικής πλευράς 
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και τα συνεπαγόµενα πενιχρά αποτελέσµατα του πρώτου γύρου των απευθείας 

συνοµιλιών, κάνοντας έκκληση προς τους εκάστοτε συνοµιλητές τους όπως 

µεριµνήσουν για την άσκηση ουσιαστικών διεθνών πιέσεων προς την κατεύθυνση της 

Άγκυρας, στα χέρια της οποίας εξακολουθεί να βρίσκεται το κλειδί της λύσης. 

Παρ’ όλα αυτά, ο Πρόεδρος και τα µέλη του σώµατος δε σταµάτησαν να διευκρινίζουν 

ότι η Κύπρος δεν εναντιώνεται στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, αν και εφόσον η 

χώρα αυτή, όπως κάθε υποψήφια για ένταξη χώρα, τιµήσει την υπογραφή της και 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Ένωση και τα κράτη µέλη της, 

περιλαµβανοµένης της Κύπρου.  Υπέδειξαν όµως και κατήγγειλαν σε συναντήσεις τους, 

όπως και µε άλλα διαβήµατά τους, σε διάφορα επίπεδα της  κοινοβουλευτικής 

διπλωµατίας, τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία στην Κύπρο.  

Αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων αυτών ήταν η υιοθέτηση αποφάσεων, ψηφισµάτων, 

συστάσεων και άλλων υποστηρικτικών προς την πλευρά µας και/ή καταδικαστικών για 

την Τουρκία θέσεων. 

 
29. Προβλήθηκε και αναδείχθηκε ακόµα πιο ενεργά και κατά την προηγούµενη σύνοδο 

ο γεφυροποιός ρόλος της Κύπρου µεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, µε τη 

διατήρηση και ενίσχυση των παραδοσιακά πολύ φιλικών σχέσεων της Κύπρου µε τις 

γείτονες χώρες και την ενεργό συµµετοχή της κυπριακής Βουλής σε διεθνή 

κοινοβουλευτικά βήµατα, όπως η Ευρωµεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση, η 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου και τα σεµινάρια µεσογειακού διαλόγου της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ.  Η ποικιλόµορφη, εξάλλου, συµβολή της 

Βουλής στη διεθνή συνάντηση του ΟΗΕ για στήριξη της ισραηλινοπαλαιστινιακής 

ειρήνης στη Λευκωσία, το Μάιο 2009, περιλαµβανοµένης της προσφώνησης του 

Προέδρου του σώµατος, αποτελεί ακόµα µία ένδειξη του έµπρακτου ενδιαφέροντος της 

κυπριακής Βουλής για επίτευξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη 

περιοχή.  Η συµµετοχή επίσης Κύπριου βουλευτή σε αποστολή εκπροσώπων των 

κοινοβουλίων των κρατών µελών της ΕΕ στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της τσεχικής 

προεδρίας της Ένωσης, τον Ιούνιο 2009, είναι εξίσου ενδεικτική.  Τέλος, διά στόµατος 

του Προέδρου της, η Βουλή υπογράµµισε τη σηµασία που αποδίδει σε διεθνείς 

συναντήσεις που αποσκοπούν στην ενδυνάµωση της µεσογειακής συνεργασίας.   
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30. Πέραν του κυπριακού προβλήµατος, ο Πρόεδρος της Βουλής είχε την ευκαιρία να 

τοποθετηθεί, στα πλαίσια διεθνών συναντήσεων και συνόδων ευρωπαϊκών και διεθνών 

οργανισµών, καθώς και οργάνων τους, επί θεµάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως 

είναι το περιβάλλον, οι φυσικές καταστροφές και οι κλιµατικές αλλαγές, η παγκόσµια 

οικονοµική κρίση και οι τρόποι αντιµετώπισής της, ο διαπολιτισµικός διάλογος, η 

µετανάστευση και λαθροµετανάστευση, οι ιδιαιτερότητες των µικρών κρατών στην 

αντιµετώπιση οικονοµικών και άλλων προβληµάτων, ο ρόλος των εθνικών 

κοινοβουλίων στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κ.ά. 

 
31. Ο Πρόεδρος του σώµατος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο που µπορούν να 

διαδραµατίσουν τα εθνικά κοινοβούλια στο µέλλον της ΕΕ, καθώς και στις πρόνοιες της 

Συνθήκης της Λισαβόνας σε σχέση µε τη συµµετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στους 

µηχανισµούς αξιολόγησης της υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ.  Υπογράµµισε δε την 

ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας µεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σε διάφορους επιµέρους τοµείς, µε απώτερο στόχο τη νοµιµοποίηση της 

Ένωσης στα µάτια των πολιτών της και τη µείωση του λεγόµενου “δηµοκρατικού 

ελλείµµατος”.  Αναφορές στο ίδιο θέµα έκαναν και µέλη της Βουλής µε την ευκαιρία της 

συµµετοχής τους σε διάφορες συναντήσεις προέδρων και µελών κοινοβουλευτικών 

επιτροπών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
32. Όσον αφορά στα ζητήµατα µετανάστευσης και λαθροµετανάστευσης, τόσο ο 

Πρόεδρος όσο και τα µέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων έθιξαν κατ’ επανάληψη τη 

δύσκολη κατάσταση που παρουσιάζεται στην Κύπρο, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, 

η οποία επιδεινώνεται ακόµα περισσότερο από το γεγονός της συνεχιζόµενης από το 

1974 κατοχής του βόρειου τµήµατός της από τα τουρκικά στρατεύµατα.  Τόνισαν δε τη 

συνεπακόλουθη αδυναµία των νόµιµων αρχών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να 

ασκήσουν τον αναγκαίο έλεγχο στην περιοχή αυτή και στα εκεί παράνοµα σηµεία 

εισόδου λαθροµεταναστών. 

 
33. Αυξηµένη δραστηριότητα παρουσίασαν κατά την υπό αναφορά περίοδο και οι 

διεθνείς κοινοβουλευτικοί οργανισµοί στους οποίους συµµετέχει η Βουλή.  Πέρα από τα 

γενικότερα ζητήµατα της αρµοδιότητάς τους, ασχολήθηκαν µε εξειδικευµένα θέµατα, 

όπως η επίδραση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης σε συγκεκριµένους τοµείς 

(περιβάλλον, τουρισµός, ασφάλεια κ.λπ.), η ενέργεια, το υδατικό πρόβληµα, η ισότητα 

των φύλων, η βία κατά των γυναικών, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η παράνοµη εµπορία 
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ανθρώπων, η χρηστή διακυβέρνηση, η λειτουργία της δηµοκρατίας, η ανάπτυξη και η 

βοήθεια προς αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς και η παιδεία και ο πολιτισµός.  Το 

στοιχείο αυτό ήρθε να προσθέσει αρκετές επιπλέον συµµετοχές Κυπρίων βουλευτών 

στις τακτικές υποχρεώσεις τους για εκπροσώπηση της Βουλής στους εν λόγω 

οργανισµούς. 

 
34. Ιδιαίτερα αυξηµένη ήταν και η δραστηριότητα στο επίπεδο των συναντήσεων που 

διοργανώνει η εκάστοτε εξάµηνη προεδρία της ΕΕ, όπως και σ’ αυτό των συναντήσεων 

για επιµέρους θέµατα που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Αντιπροσωπίες 

επιτροπών της Βουλής πήραν µέρος στις πλείστες των συναντήσεων αυτών, αναλόγως 

της αρµοδιότητας εκάστης.  Συµµετείχαν επίσης σε συναντήσεις για θέµατα ευρύτερης 

ευρωπαϊκής επικαιρότητας, όπως οι σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ, οι επιχειρήσεις της ΕΕ στον 

τοµέα της ασφάλειας, η Ευρώπη και η διαχείριση της οικονοµικής κρίσης σε σχέση µε το 

ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, η ασφαλής και βιώσιµη ενέργεια για την Ευρώπη, ο 

ρόλος της ΕΕ στην αντιµετώπιση διεθνών προκλήσεων, το µέλλον της ευρωπαϊκής 

γεωργίας, θέµατα διεύρυνσης, εξωτερικών σχέσεων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας κ.ά. 

 
35. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξάλλου, στα πλαίσια της συνεργασίας του µε τα 

εθνικά κοινοβούλια, διοργάνωσε αριθµό θεµατικών επισκέψεων, στοχεύοντας στην 

επιµόρφωση των λειτουργών των εθνικών κοινοβουλίων σε θέµατα ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και συνεργασίας.  Λειτουργοί της Βουλής συµµετείχαν σε έξι τέτοιες 

επισκέψεις/σεµινάρια στις Βρυξέλλες.  Στο ίδιο πλαίσιο η Βουλή συνδιοργάνωσε µε το 

Ευρωκοινοβούλιο σεµινάριο για λειτουργούς της, το Μάιο 2009, µε θέµα τις επιπτώσεις 

της Συνθήκης της Λισαβόνας στο ευρωπαϊκό και τα εθνικά κοινοβούλια. 

 
36. Η Βουλή άρχισε ήδη να προετοιµάζεται για τη δική της συµβολή στην προεδρία 

της ΕΕ, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2012, στο πλαίσιο της οποίας θα διοργανώσει 

κοινοβουλευτικές διασκέψεις, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις, που προκύπτουν ως 

υποχρεώσεις από την άσκηση της προεδρίας, στην Κύπρο και στις Βρυξέλλες. 

 

37. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε την ενεργό συµβολή των Κυπρίων 

ευρωβουλευτών, που πολλές φορές αποδείχθηκε καθοριστικής σηµασίας, 

προωθήθηκαν οι θέσεις της Κύπρου µε τη βοήθεια ή/και τη συνεργασία της Βουλής.  Η 

Έκθεση Προόδου της Τουρκίας σε σχέση µε την ενταξιακή της πορεία περιείχε θετικές 
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αναφορές για την Κύπρο και το κυπριακό πρόβληµα, επισηµαίνοντας, µεταξύ άλλων, τις 

δεσµεύσεις της Τουρκίας, χαιρετίζοντας τις απευθείας συνοµιλίες και καλώντας την 

Τουρκία να προβεί στις δέουσες ενέργειες σχετικά µε το ανθρωπιστικό πρόβληµα των 

αγνοουµένων.  Το θέµα της κατεχόµενης Αµµοχώστου συνέχισε επίσης να απασχολεί 

την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου.   

 
38. Σηµαντική υπήρξε, εξάλλου, η επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso, που είχε συνάντηση µε τον Πρόεδρο 

της Βουλής και προσφώνησε την ολοµέλεια του σώµατος.  Εξίσου σηµαντικές υπήρξαν, 

βέβαια, και οι επισκέψεις του απερχόµενου Προέδρου της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης 

κ. Pier Ferdinando Casini, στην αρχή του κοινοβουλευτικού έτους, και, προς το τέλος 

του ίδιου χρόνου, του νέου Προέδρου της Ένωσης και Προέδρου του Κοινοβουλίου της 

Ναµίµπιας δόκτορος Theo-Ben Gurirab. 

 
39. Σηµειώνεται επίσης το γεγονός της εκλογής ή ορισµού Κυπρίων ευρωβουλευτών 

και βουλευτών σε σηµαντικές θέσεις των οργάνων και των πολιτικών οµάδων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των οργάνων και/ή πολιτικών οµάδων άλλων 

ευρωπαϊκών και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισµών ως µια ακόµα θετική εξέλιξη 

στις προσπάθειες της Κύπρου να ενισχύσει τις συνεργασίες της στο διεθνές επίπεδο και 

να προωθήσει τις θέσεις της τόσο στο Κυπριακό όσο και σε θέµατα ευρύτερου 

ενδιαφέροντος. 

 
40. Στα πλαίσια των διεθνών δραστηριοτήτων της Βουλής, ο Πρόεδρος και τα µέλη 

της είχαν πάµπολλες κατ’ ιδίαν συναντήσεις στο περιθώριο των εκάστοτε 

διοργανώσεων µε οµολόγους τους και άλλους αξιωµατούχους, ενηµερώνοντάς τους για 

το Κυπριακό και προβάλλοντας τις θέσεις της πλευράς µας.  Ταυτόχρονα, τύγχαναν 

ενηµέρωσης σε θέµατα που ενδιέφεραν τους συνοµιλητές τους.  Στο πλαίσιο αυτό, 

αξιοποιήθηκε κάθε περιθώριο και ευκαιρία για την προώθηση και περαιτέρω ενίσχυση 

και διεύρυνση των διµερών σχέσεων της Βουλής. 

 

41. Η σύνθεση των αντιπροσωπιών της Βουλής στους διάφορους διεθνείς, 

ευρωπαϊκούς και περιφερειακούς κοινοβουλευτικούς οργανισµούς παρατίθεται στο 

Παράρτηµα IX. 
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∆ιµερείς σχέσεις 
42. Όπως και σε προηγούµενες χρονιές, ο ευρωπαϊκός χώρος εξακολούθησε να έχει 

τη µερίδα του λέοντος στην ανάπτυξη των διµερών σχέσεων της Βουλής µε άλλα 

κοινοβούλια, λόγω της συµµετοχής της Κύπρου στην ΕΕ και της διεύρυνσής της µε νέα 

µέλη, αλλά και της περαιτέρω διεύρυνσης των σχέσεών της µε νέες υποψήφιες χώρες 

και µε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.  Παρ’ όλα αυτά, η Βουλή καλλιέργησε κατά 

την υπό επισκόπηση περίοδο ακόµα περισσότερο και πιο συστηµατικά τις σχέσεις της 

και µε κοινοβούλια πολλών άλλων χωρών, τόσο στον εγγύτερο γειτονικό της χώρο όσο 

και πέραν αυτού, έχοντας ως βάση της συνεργασίας της κοινές αξίες και αρχές, καθώς 

και κοινούς στόχους και τοποθετήσεις σε σχέση µε διεθνή θέµατα ευρύτερου 

ενδιαφέροντος.  Πολλές από τις χώρες και τα κοινοβούλια αυτά θεωρούν την Κύπρο και 

τη Βουλή της ως έναν αξιόλογο σύνδεσµο στην προσπάθεια ανάπτυξης των δεσµών 

τους µε την ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα η Κύπρος εξασφαλίζει, σε πολλές από τις εν λόγω 

περιπτώσεις, υποστήριξη στις δικές της προσπάθειες για επίτευξη λύσης στο κυπριακό 

πρόβληµα, βάσει των σχετικών ψηφισµάτων του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου 

γενικότερα.  Η Βουλή επεκτάθηκε χαρακτηριστικά κατά την περασµένη χρονιά σε 

ανταλλαγές µε περισσότερες χώρες της εγγύς και ευρύτερης Μέσης Ανατολής, αλλά και 

της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αµερικής. 

 
43. Την προώθηση των διµερών σχέσεων της Βουλής ανέλαβε κατά κύριο λόγο ο 

Πρόεδρος του σώµατος, µέσω της ανταλλαγής επισκέψεων µε οµολόγους του άλλων 

χωρών, αλλά και µε συναντήσεις µε ξένους υψηλούς κρατικούς αξιωµατούχους κατά τη 

διάρκεια επισκέψεών τους στην Κύπρο, όπως και µε πρέσβεις διαπιστευµένους στη 

χώρα µας.  Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Πρόεδρος της Βουλής προέβη σε 

ενηµέρωση των εν λόγω αξιωµατούχων για το κυπριακό πρόβληµα και τις θέσεις της 

πλευράς µας.  Αντάλλαξε δε και απόψεις για την περαιτέρω διεύρυνση των διµερών 

σχέσεων, τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και για φλέγοντα ζητήµατα επικαιρότητας 

αµοιβαίου και ευρύτερου ενδιαφέροντος. 

Οι συναντήσεις του Προέδρου της Βουλής µε υψηλούς αξιωµατούχους ξένων χωρών 

και διεθνών οργανισµών περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Χ. 
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44. Στον τοµέα αυτό σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε, όπως ήταν φυσικό, και η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, κυρίως λόγω της ταυτόχρονης ιδιότητάς της ως 

οµάδας φιλίας µε ξένα κοινοβούλια.  Ο θεσµός των οµάδων φιλίας δεν ισχύει σε όλες τις 

χώρες ούτε δραστηριοποιείται παντού, όπου υπάρχει, στον ίδιο βαθµό.  Εντούτοις, η 

δράση και συµβολή του στην προώθηση των διµερών σχέσεων είναι σηµαντικές και 

αξιοποιήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο µέγιστο δυνατό βαθµό και κατά 

την υπό επισκόπηση περίοδο στα πλαίσια πάντοτε της αµοιβαιότητας.  Η ανταλλαγή 

απόψεων και η αλληλοενηµέρωση κινήθηκαν στα ίδια πλαίσια µε τις προαναφερθείσες 

δραστηριότητες του Προέδρου του σώµατος. 

Ο κατάλογος των εθνικών κοινοβουλίων στα οποία λειτουργούν κοινοβουλευτικές 

οµάδες φιλίας µε την Κύπρο παρατίθεται στο Παράρτηµα XI.   
 
45. Ο Πρόεδρος της Βουλής και µέλη του σώµατος είχαν επίσης επαφές και 

επικοινωνία µε ξένους οµολόγους τους και άλλους αξιωµατούχους διεθνών 

κοινοβουλευτικών οργανισµών, τόσο για το Κυπριακό όσο και για άλλα ζητήµατα 

αµοιβαίου ενδιαφέροντος και επικαιρότητας, µέσω επιστολών, διαβηµάτων και 

µηνυµάτων.  Χαρακτηριστικά παραδείγµατα υπήρξαν η διαβίβαση προς τους εν λόγω 

αξιωµατούχους του καταδικαστικού ψηφίσµατος που υιοθέτησε η Βουλή σε σχέση µε τις 

δολοφονίες Ελληνοκυπρίων αγνοουµένων αιχµαλώτων από τα τουρκικά στρατεύµατα 

εισβολής και κατοχής και του ψηφίσµατος για την ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της 

Γάζας.  ∆ιαβιβάστηκε επίσης στους αξιωµατούχους αυτούς ψήφισµα του δηµοτικού 

συµβουλίου και άλλων φορέων της κατεχόµενης Μόρφου, που υιοθέτησαν οι τελευταίοι, 

µε αφορµή την τριακοστή πέµπτη επέτειο της κατάληψης της πόλης από τα τουρκικά 

στρατεύµατα. 

 
46. Άλλη πτυχή δραστηριότητας της Βουλής ήταν, όπως κάθε χρόνο, η διατήρηση 

στενών σχέσεων µε τους αποδήµους της Κύπρου και τους κατά τόπους εκπροσώπους 

και οργανώσεις τους, µε στόχο την αλληλοενηµέρωση και την από κοινού προώθηση 

των δικαίων και δικαιωµάτων του κυπριακού λαού για επανένωση του τόπου µας σε 

συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας.  Ο Πρόεδρος και µέλη του σώµατος είχαν συναντήσεις 

µε τους οργανωµένους φορείς των αποδήµων, είτε σε επί τούτω αποστολές τους στο 

εξωτερικό είτε µε την ευκαιρία επίσηµων επισκέψεών τους στις χώρες όπου ζουν και 

εργάζονται οι απόδηµοι.  Αναφέρονται επίσης τα µηνύµατα σε εκδηλώσεις αποδήµων 

που διοργανώνονται στο εξωτερικό, καθώς και στα ετήσια συνέδρια των αποδήµων 
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στην Κύπρο.  Σε κάθε περίπτωση, η Βουλή φρόντιζε και για την εξέταση και επίλυση 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι απόδηµοι στις χώρες φιλοξενίας τους ή κατά την 

παλιννόστησή τους. 

 
47. Μια σχετικά νέα, τέλος, οδός προώθησης των διµερών σχέσεων της Βουλής, και 

της Κύπρου γενικότερα, στον εµπορικό, τουριστικό και γενικότερα τον οικονοµικό τοµέα, 

που αναπτύχθηκε περισσότερο κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, ήταν η συµµετοχή 

βουλευτών, κατά κανόνα µελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εµπορίου και 

Βιοµηχανίας, σε αποστολές που διοργανώνει το Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο.  Στην ίδια νότα, σε κάποιες επίσηµες επισκέψεις του Προέδρου της 

Βουλής στο εξωτερικό, την αντιπροσωπία συνόδευσε οµάδα επιχειρηµατιών, για τους 

οποίους διοργανώθηκαν χωριστές επαφές στους τοµείς ενδιαφέροντός τους.  

∆ιοργανώθηκαν, εξάλλου, στις χώρες αυτές συγκεντρώσεις από αντίστοιχα 

επιµελητήρια στις οποίες κύριος οµιλητής ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής.     

 
∆ιεθνείς κοινοβουλευτικοί οργανισµοί 
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
48. 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 το Κυπριακό 

(Επιτροπή των Περιφερειών, Επιτροπή Αναφορών, Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

ΕΕ-Τουρκίας). 

 
49. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία το Μάρτιο του 

2009 την Έκθεση Προόδου της Τουρκίας σχετικά µε την ενταξιακή της πορεία.  Η εν 

λόγω έκθεση συντάχθηκε από την εισηγήτρια της Επιτροπής Εξωτερικών Ολλανδή 

ευρωβουλευτή κ. Oomen-Ruijten. 

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

Κυπριακού, µε βάση τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αρχές 

επί των οποίων εδράζεται η ΕΕ.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λυπάται για το γεγονός ότι 

η Συµφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο 

της εν λόγω συµφωνίας δεν έχουν ακόµη εφαρµοστεί πλήρως από την τουρκική 

κυβέρνηση.  Υπενθυµίζει ότι η µη τήρηση των δεσµεύσεων της Τουρκίας έως το 
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∆εκέµβριο του 2009 µπορεί να επηρεάσει ακόµη σοβαρότερα τη διαδικασία των 

ενταξιακών της διαπραγµατεύσεων. 

Επιπλέον, χαιρετίζει τη νέα δέσµευση αµφότερων των πολιτικών ηγετών των δύο 

πλευρών σε λύση µέσω διαπραγµατεύσεων, υποστηρίζει δε τις εν εξελίξει µεταξύ τους 

άµεσες διαπραγµατεύσεις και δηλώνει ότι θα δεχθεί οποιαδήποτε συµφωνία επιτύχουν, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα συνάδει µε τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ, 

συµπεριλαµβανοµένων των τεσσάρων θεµελιωδών ελευθεριών, µε εξαίρεση 

προσωρινές µεταβατικές παρεκκλίσεις, καθώς και µε την προϋπόθεση ότι η συµφωνία 

θα γίνει αποδεκτή µε δηµοψήφισµα. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Τουρκία να διευκολύνει τη δηµιουργία κατάλληλου 

κλίµατος για διαπραγµατεύσεις αποσύροντας τουρκικές δυνάµεις από την Κύπρο και 

παρέχοντας στους δύο ηγέτες τη δυνατότητα να διαπραγµατευτούν ελεύθερα το µέλλον 

της χώρας τους.  Καλεί επίσης την Τουρκία να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της 

που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ και την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆) για την Τέταρτη ∆ιακρατική Προσφυγή της Κύπρου κατά της 

Τουρκίας όσον αφορά τις έρευνες σχετικά µε την τύχη των αγνοουµένων.  Παροτρύνει 

δε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ να καλέσουν την Τουρκία να προβεί στις δέουσες 

ενέργειες σχετικά µε ένα ζήτηµα ανθρωπιστικής κυρίως φύσεως. 

 
50. Το θέµα της Αµµοχώστου συνέχισε να απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

ιδιαίτερα την Επιτροπή Αναφορών, η οποία, πέραν του ψηφίσµατος που υιοθέτησε τον 

Ιούλιο του 2008, θα εξετάσει εκ νέου το θέµα το Σεπτέµβρη του 2009 µε τη νέα σύνθεσή 

της.  Ο δήµος Αµµοχώστου, σε συνεργασία µε τους Κυπρίους ευρωβουλευτές, 

διοργάνωσε τον Απρίλιο του 2009 φωτογραφική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

για την Αµµόχωστο, όπου εκτέθηκαν φωτογραφίες της κατεχόµενης πόλης και 

προβλήθηκε σύντοµη ταινία.  Τα εγκαίνια τέλεσε ο εκ των Αντιπροέδρων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Miguel Angel Martinez.  Στην εν λόγω παρουσίαση 

παρόντες ήταν µεγάλος αριθµός ευρωβουλευτών, διπλωµατών και λειτουργών της ΕΕ.   

 
51. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να ασχολείται µε τα θέµατα των 

αγνοουµένων και την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονοµιάς στα κατεχόµενα.  Στο 

πλαίσιο αυτό ενέκρινε ειδικό κονδύλι στον προϋπολογισµό του για  οικονοµική ενίσχυση 

της ∆ιερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουµένους. 
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52. Τον Ιούνιο του 2009 ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel 

Barroso επισκέφθηκε επίσηµα την Κύπρο.  Κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο ο 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Βουλής των 

Αντιπροσώπων και προσφώνησε την ολοµέλεια του σώµατος.  Κατά την προσφώνησή 

του ο κ. Barroso ανέφερε ότι το 2009 αποτελεί την καταλληλότερη στιγµή για λύση του 

Κυπριακού, λύση η οποία θα επιφέρει πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη σε 

όλους τους Κυπρίους.  Αναφορικά µε το ρόλο της Τουρκίας στο Κυπριακό επισήµανε ότι 

η εποικοδοµητική συνεργασία της είναι αναγκαία στην εξεύρεση µίας διαρκούς λύσης, η 

οποία και θα δώσει µία νέα ώθηση στις διαπραγµατεύσεις της χώρας µε την ΕΕ.  Τέλος, 

υπενθύµισε στην Τουρκία ότι οφείλει να εφαρµόσει πλήρως τις υποχρεώσεις της που 

απορρέουν από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Άγκυρας, ανοίγοντας τα λιµάνια της για 

τα κυπριακά πλοία και προϊόντα. 

 
53. Τον Ιούνιο του 2009 διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη των 735 µελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Πρώτο κόµµα αναδείχθηκε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό 

Κόµµα/Ευρωπαίοι ∆ηµοκράτες µε 264 έδρες και ακολούθησαν το Σοσιαλιστικό Κόµµα 

µε 184 έδρες, η Συµµαχία Φιλελευθέρων και ∆ηµοκρατών για την Ευρώπη µε 84 έδρες, 

η Οµάδα των Πρασίνων (Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία) µε 55 έδρες, οι Ευρωπαίοι 

Συντηρητικοί και Μεταρρυθµιστές µε 54 έδρες, η Συνοµοσπονδιακή Οµάδα της 

Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών µε 35 

έδρες, η Οµάδα Ελευθερίας και ∆ηµοκρατίας µε 32 έδρες και λοιποί µε 27 έδρες.  Νέος 

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξελέγη ο Πολωνός κ. Jerzy Buzek για το 

πρώτο ήµισυ της πενταετούς θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 
54. Η Βουλή των Αντιπροσώπων άρχισε ήδη να προετοιµάζεται για τη διοργάνωση 

των κοινοβουλευτικών διασκέψεων και άλλων συναντήσεων και εκδηλώσεων που θα 

φιλοξενήσει στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ µεταξύ 

Ιουλίου και ∆εκεµβρίου 2012, καθώς και για τη διοργάνωση κοινών κοινοβουλευτικών 

συναντήσεων στις Βρυξέλλες και άλλων κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων και 

πρωτοβουλιών που προκύπτουν από την άσκηση της προεδρίας. 

 
55. Η αντιπρόσωπος της Βουλής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να 

ενηµερώνει τη Βουλή για τα δρώµενα στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου και να ενεργεί 

ως σύνδεσµος µεταξύ των δύο σωµάτων. 
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∆ραστηριότητες στα πλαίσια της προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της συνεργασίας µεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών 
κοινοβουλίων 
56. Η υπό αναφορά περίοδος συµπίπτει µερικώς ή εξ ολοκλήρου µε την ανάληψη της 

εξάµηνης προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γαλλία 

(Σεπτέµβριος-∆εκέµβριος 2008), την Τσεχία (Ιανουάριος-Ιούνιος 2009) και τη Σουηδία 

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

κοινές συναντήσεις των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των προέδρων 

ή/και µελών των αντίστοιχων επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων. 

 
57. Η Βουλή εκπροσωπήθηκε από µέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Εσωτερικών των 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Υποψήφιων για 

Ένταξη Χωρών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία διοργανώθηκε από το 

γαλλικό κοινοβούλιο στις 14 και 15 Σεπτεµβρίου 2008 στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια της 

∆ιάσκεψης συζητήθηκαν τα αποτελέσµατα και το µέλλον του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

για τη ∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX), η επανένωση των οικογενειών των 

µεταναστών, η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου, καθώς και τρόποι 

εµβάθυνσης των δεσµών στον τοµέα της εκπαίδευσης δικαστών στην ΕΕ. 

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

των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών και 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πραγµατοποιήθηκε στις 14 και 15 Σεπτεµβρίου 

2008 στο Παρίσι, η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε από την πρόεδρο της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού. Τα θέµατα που 

απασχόλησαν τη ∆ιάσκεψη ήταν η δηµοσιονοµική ανταγωνιστικότητα, καθώς και η 

διαχείριση της λεγόµενης “πράσινης ή περιβαλλοντικής φορολογίας” στα πλαίσια της 

δηµοσιονοµικής πολιτικής των κρατών µελών, µε απώτερο στόχο την προστασία του 

περιβάλλοντος.  
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59. Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εκπροσώπησε 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη ∆ιάσκεψη για την Επικουρικότητα, η οποία 

συνδιοργανώθηκε από τη Γαλλική Γερουσία και την Επιτροπή Περιφερειών της ΕΕ, στις 

24 Οκτωβρίου 2008, στο Παρίσι. Στη ∆ιάσκεψη συµµετείχαν  βουλευτές, εκλεγµένοι 

τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµικών 

οργάνων.  

 
60. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άµυνας συµµετείχε στη ∆ιάσκεψη 

των Προέδρων των Επιτροπών Άµυνας των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, που διοργανώθηκε από το γαλλικό κοινοβούλιο στο Παρίσι, στις 26 και 

27 Οκτωβρίου 2008. Κατά τη ∆ιάσκεψη τους συµµετέχοντες απασχόλησαν θέµατα που 

αφορούσαν στις επιχειρήσεις της ΕΕ στον τοµέα της ασφάλειας και στην επιχείρηση 

“Eufor” στο Τσαντ και τη ∆ηµοκρατία της Κεντρικής Αφρικής. Ο Υπουργός Άµυνας της 

Γαλλίας παρουσίασε τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας στον τοµέα της 

ευρωπαϊκής πολιτικής άµυνας και ασφάλειας, µε ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθεια 

ενίσχυσης της εν λόγω πολιτικής, ενώ υπήρξε επίσης συζήτηση για τις σχέσεις ΕΕ και 

ΝΑΤΟ. 

 
61. Ο Πρόεδρος της Βουλής εκπροσωπήθηκε από µέλος του σώµατος στη ∆ιάσκεψη 

των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

διοργανώθηκε από το γαλλικό κοινοβούλιο στο Παρίσι, στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 

2009. Τα κυριότερα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα: “Θεσµικό µέλλον της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγκαιρη εφαρµογή των προνοιών της Συνθήκης της 

Λισαβόνας από τα εθνικά κοινοβούλια”, “Ευρώπη και διαχείριση της οικονοµικής κρίσης: 

Η εµπλοκή των εθνικών κοινοβουλίων” και “Το Μέλλον της Ευρώπης για το έτος 2030”. 

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε έκθεση για το θέµα της προετοιµασίας της 

κοινοβουλευτικής διάστασης της προεδρίας της ΕΕ.  

 
62. Στα πλαίσια της τσέχικης προεδρίας ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εµπορίου και Βιοµηχανίας εκπροσώπησε τη Βουλή στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων των 

Επιτροπών Ενέργειας και Περιβάλλοντος των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Πράγα, στις 25 και 26 Ιανουαρίου 

2009, υπό το γενικό τίτλο “Ασφαλής και βιώσιµη ενέργεια για την Ευρώπη”.  
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63. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άµυνας συµµετείχε στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων των 

Επιτροπών Αρµόδιων για Θέµατα Ασφάλειας των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Yποψήφιων για Ένταξη Χωρών και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, που διοργανώθηκε από το τσεχικό κοινοβούλιο στην Πράγα, στις 22 και 

23 Φεβρουαρίου 2009. Θέµατα που εξετάστηκαν ήταν η παράνοµη µετανάστευση σε 

σχέση µε την περιβαλλοντική ασφάλεια, καθώς και το ζήτηµα των συστηµάτων 

διάσωσης.  

 
64. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών συµµετείχε στην 

καθιερωµένη εξαµηνιαία ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Εξωτερικών των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Υποψήφιων για Ένταξη 

Χωρών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία διοργανώθηκε από το τσέχικο 

κοινοβούλιο στην Πράγα, µεταξύ 8ης και 10ης Μαρτίου 2009.  Κατά τη ∆ιάσκεψη έγινε η 

καθιερωµένη παρουσίαση των προτεραιοτήτων της τσέχικης προεδρίας και η επίσης 

καθιερωµένη ενηµέρωση από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέµατα Κοινής 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας σε ό,τι αφορά στις προτεραιότητες της 

Ένωσης στον τοµέα των εξωτερικών υποθέσεων. Εξάλλου, έγινε συζήτηση για το ρόλο 

της ΕΕ στην αντιµετώπιση των διεθνών προκλήσεων στα θέµατα ασφάλειας και 

άµυνας. 

 
65. Στα πλαίσια της τσεχικής προεδρίας διοργανώθηκε επίσης στην Πράγα, στις 5 και 

6 Απριλίου 2009, Κοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη µε θέµα “Τρέχουσες προκλήσεις για την 

ευρωπαϊκή ασφάλεια”. Τη Βουλή εκπροσώπησε ο αναπληρωτής πρόεδρος των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών και Άµυνας.  

 
66. Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε και στις ακόλουθες 

κοινοβουλευτικές συναντήσεις, που διοργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

την εκάστοτε προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

• Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση µε θέµα “Ευρώπη: Μετανάστευση και 

ενσωµάτωση”, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 10 και 11 

Σεπτεµβρίου 2008, µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

κοινοβουλίου της Γαλλίας. Τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσώπησε στη 

συνάντηση µέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.  
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• Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση µε θέµα “Το µέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας 

και η παγκόσµιά της διάσταση”, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 3 

και 4 Νοεµβρίου 2008, µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

κοινοβουλίου της Γαλλίας.  Τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσώπησαν ο 

πρόεδρος και µέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας.  

• Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών εκπροσώπησε τη 

Βουλή στην 11η Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση των Προέδρων των 

Επιτροπών Εξωτερικών και Άµυνας των Εθνικών Κοινοβουλίων των Χωρών 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 5 Νοεµβρίου 2008 στις Βρυξέλλες.  

Κατά τη συνάντηση έγινε ευρεία ανταλλαγή απόψεων µε τον Ύπατο Εκπρόσωπο 

για Θέµατα Κοινής Eξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ευρωπαίο 

Επίτροπο Αρµόδιο για Θέµατα ∆ιεύρυνσης και την Επίτροπο Αρµόδια για Θέµατα 

Εξωτερικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.  

• Σε φόρουµ µε θέµα “∆ικαστική συνεργασία στις αστικές υποθέσεις: Συζήτηση µε τα 

εθνικά κοινοβούλια”, το οποίο συνδιοργάνωσαν στις Βρυξέλλες, στις 2 ∆εκεµβρίου 

2008, οι Επιτροπές Νοµικών Υποθέσεων και Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης 

και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Βουλή 

εκπροσώπησε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών.  

• Σε Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση µε θέµα “Παιδεία και πολιτισµός”, η οποία 

συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο της Γαλλίας 

και πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 8 ∆εκεµβρίου 2008, τη Βουλή 

εκπροσώπησε µέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας.  

• Στην 5η Ετήσια ∆ιακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Οικονοµικών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τις αντίστοιχες επιτροπές των εθνικών 

κοινοβουλίων της ΕΕ µε θέµα “Η ευρωπαϊκή οικονοµία - Τι µέλλει γενέσθαι;”, η 

οποία πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2009, τη 

Βουλή εκπροσώπησε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών 

και Προϋπολογισµού. 

• Κοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη Υψηλού Επιπέδου µε θέµα τη µετανάστευση και τη 

συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη, η οποία συνδιοργανώθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισµό για την 

Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), πραγµατοποιήθηκε στις 12 
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Φεβρουαρίου 2009, στις Βρυξέλλες. Η Βουλή εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών. 

• Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση µε θέµα “Ευρωπαϊκή οικονοµική ανάκαµψη”, 

που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2009, και 

στην οποία συµµετείχε ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής  

Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού. 

• Κοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη µε θέµα “Γυναίκες και ευρωεκλογές” 

πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 5 Μαρτίου 2009. Η Βουλή 

εκπροσωπήθηκε από την αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ίσων Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών.  

 
67. Εξάλλου, στο πλαίσιο της συνεργασίας και των ανταλλαγών Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε στο 

κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αριθµό θεµατικών επισκέψεων στις Βρυξέλλες µε 

στόχο την επιµόρφωση των λειτουργών των εθνικών κοινοβουλίων σε επιµέρους 

θέµατα, τα οποία άπτονται της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και συνεργασίας. Λειτουργοί 

της Βουλής συµµετείχαν στις ακόλουθες θεµατικές επισκέψεις: 

• “Παρακολούθηση εκλογών”, Βρυξέλλες, 6 Νοεµβρίου 2008.  

• “Εµπειρίες κοινοβουλευτικών βιβλιοθηκών στην ανταπόκρισή τους στις 

κοινοβουλευτικές ανάγκες”, Βρυξέλλες, 27-28 Νοεµβρίου 2008. 

• “Γενική εισαγωγή στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα”, Βρυξέλλες, 19-20 

Φεβρουαρίου 2009. 

• “Κοινές εµπειρίες µεταξύ Κοινοβουλευτικών Υπηρεσιών Έρευνας σε θέµατα 

νοµικών, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων”,  Βρυξέλλες, 19-20 Μαρτίου 

2009. 

• “Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης - Προβλήµατα και προκλήσεις για 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια”, Βρυξέλλες, 27-28 Μαΐου 

2009. 

• “Η διαδικασία της συναπόφασης στην πράξη και η σηµασία της για τον 

κοινοβουλευτικό έλεγχο στο εθνικό επίπεδο”, Βρυξέλλες, 11 και 12 Ιουνίου 2009. 
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68. Στο ίδιο πλαίσιο σηµαντική ήταν η πρωτοβουλία της Βουλής των Αντιπροσώπων 

για συνδιοργάνωση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σεµιναρίου στο κτίριο της Βουλής, 

στις 19 και 20 Μαΐου 2009. Το σεµινάριο µε θέµα “Επιπτώσεις της Συνθήκης της 

Λισαβόνας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια” παρακολούθησαν 

λειτουργοί της Βουλής. Θεµατικές ενότητες που καλύφθηκαν είναι οι ακόλουθες: 

• Ο αντίκτυπος της Συνθήκης της Λισαβόνας στη θεσµική ισορροπία της ΕΕ και η 

κοινοβουλευτική διάσταση του θέµατος.  

• Τα εθνικά κοινοβούλια και η διαδικασία ελέγχου της εφαρµογής των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, µε ειδική έµφαση στην εφαρµογή της 

κίτρινης και πορτοκαλί κάρτας. 

• Η χρήση του IPEX: Σηµασία και δυνατότητες για τη διακοινοβουλευτική 

συνεργασία. 

• Εθνικά κοινοβούλια και ο ρόλος τους στον τοµέα της δικαιοσύνης και των 

εσωτερικών υποθέσεων.  

• Αλλαγές στη νοµοθετική διαδικασία της ΕΕ: Σχέσεις και συνεργασία µεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών 

κοινοβουλίων.   

 
∆ιάσκεψη Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 
Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) 
69. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετείχε στην 40ή και στην 41η ∆ιάσκεψη των 

Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ 2ας και 4ης Νοεµβρίου 2008 στο 

Παρίσι και µεταξύ 10ης και 12ης Μαΐου 2009 στην Πράγα, αντίστοιχα.  

 
70. Κατά την 40ή ∆ιάσκεψη της COSAC συζητήθηκαν, µεταξύ άλλων, τα θέµατα “Η 

γαλλική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, “Ενεργειακή ασφάλεια και Ευρωπαϊκή 

Ένωση”, “Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη και ο ρόλος των 

εθνικών κοινοβουλίων”, καθώς και  “O ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στο χώρο 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και ειδικότερα στον έλεγχο των δραστηριοτήτων 

της Europol και της Eurojust”. Επίσης, υιοθετήθηκαν η 10η εξαµηνιαία έκθεση της 

COSAC, η Συνεισφορά της COSAC (υπό τύπον εισηγήσεων) και τα Συµπεράσµατα των 

εργασιών της ∆ιάσκεψης προς τα θεσµικά όργανα της ΕΕ. Αξιολογήθηκε δε η 

πειραµατική άσκηση ελέγχου που διενήργησαν τα εθνικά κοινοβούλια για την τήρηση 



 

 
 

 

35

 
 

της εφαρµογής της αρχής της επικουρικότητας. Η άσκηση αφορούσε σε πρόταση 

Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης 

προσώπων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισµού.  Στο πλαίσιο αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων πραγµατοποίησε τη 

σχετική άσκηση ελέγχου τήρησης της αρχής. 

 
71. Στα πλαίσια της Συνεισφοράς της COSAC, η οποία υιοθετήθηκε κατά την 40ή  

∆ιάσκεψη, ξεχώρισε η εισήγησή της για το θέµα της χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Η 

COSAC εξέφρασε τη στήριξή της στα αποτελέσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 

15ης και της 16ης Οκτωβρίου 2008, περιλαµβανοµένων των µέτρων  που αποσκοπούν 

στην ενίσχυση της ανάπτυξης, υπογράµµισε την προσήλωσή της στο στόχο της 

µεταρρύθµισης του διεθνούς οικονοµικού συστήµατος και ενθάρρυνε τα θεσµικά όργανα 

της ΕΕ να βελτιώσουν την επίβλεψη του τραπεζικού τοµέα και να ενισχύσουν το 

συντονισµό της χρηµατοοικονοµικής πολιτικής.  Σε ό,τι αφορά στο θέµα της ενέργειας, η 

COSAC αναφέρθηκε στη σηµασία εξεύρεσης τρόπων οι οποίοι να διασφαλίζουν την 

ενεργειακή ασφάλεια και να υποβοηθούν την ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων µε τις 

χώρες παραγωγής.  

 
72. Η εξέλιξη της Συνθήκης της Λισαβόνας αποτέλεσε και σε αυτή τη συνάντηση της 

COSAC σηµαντικό θέµα προς συζήτηση.  Στο σχετικό τµήµα της Συνεισφοράς της 

γίνεται  αναφορά στην ανάγκη κοινοποίησης των σηµαντικότερων ευρωπαϊκών 

θεµάτων προς τους Ευρωπαίους πολίτες και υπογραµµίζεται ότι η εφαρµογή της 

συνθήκης ως µηχανισµού ενίσχυσης των µέσων δράσης της Ένωσης στους τοµείς των 

εξωτερικών υποθέσεων, της κοινωνικοοικονοµικής διακυβέρνησης και της ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης δύναται να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες.  

 
73. Κατά την 41η ∆ιάσκεψη της COSAC εξετάστηκαν, ανάµεσα σε άλλα, οι 

δραστηριότητες της τσέχικης προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

τρέχουσα χρηµατοοικονοµική κατάσταση, η Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2010, ο ρόλος της ΕΕ στον τοµέα της προάσπισης της 

δηµοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωµάτων στον κόσµο και η Ανατολική ∆ιάσταση 

της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Επίσης, υιοθετήθηκαν η 11η εξαµηνιαία έκθεση της 

COSAC, η Συνεισφορά και τα Συµπεράσµατα της ∆ιάσκεψης προς τα θεσµικά όργανα 

της ΕΕ, µε ειδική αναφορά στην κοινοβουλευτική εποπτεία των δραστηριοτήτων της 

Europol και της Eurojust, και έγινε αξιολόγηση της πειραµατικής άσκησης ελέγχου από 
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τα εθνικά κοινοβούλια για την τήρηση της εφαρµογής της αρχής της επικουρικότητας. Η 

άσκηση αφορούσε σε πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου σχετικά µε τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων 

οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση. Η εν λόγω Οδηγία υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 ∆εκεµβρίου 2008 και στο πλαίσιο αυτό η Βουλή των 

Αντιπροσώπων πραγµατοποίησε τη σχετική άσκηση ελέγχου τήρησης της αρχής. 

 
74. Στα πλαίσια της Συνεισφοράς της COSAC, που υιοθετήθηκε κατά την 41η 

∆ιάσκεψη, σε ό,τι αφορά στο θέµα της τρέχουσας χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, 

σηµειώνεται η υποστήριξη της ∆ιάσκεψης στα αποτελέσµατα του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου της 19ης και της 20ής Μαρτίου 2009, υπογραµµίζεται η πρόοδος η οποία 

επιτεύχθηκε µέσω της εφαρµογής του Σχεδίου Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ανάκαµψης 

από το ∆εκέµβριο του 2008 και επισηµαίνεται η ανάγκη αποκατάστασης της 

εµπιστοσύνης των πολιτών και των επενδυτών στις οικονοµικές αγορές. Επιπρόσθετα, 

η COSAC δηλώνει την αντίθεσή της σε όλες τις µορφές οικονοµικού προστατευτισµού. 

 
75. Αναφορικά µε το θέµα του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στον τοµέα της 

προάσπισης της δηµοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωµάτων στον κόσµο, 

επαναβεβαιώνεται η σηµασία του ρόλου τους στον τοµέα αυτό και τονίζεται ότι η ΕΕ θα 

συνεχίσει να υποστηρίζει σθεναρά την παγκοσµιότητα των ανθρώπινων δικαιωµάτων, 

σύµφωνα και µε την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

Επιπρόσθετα, καλωσορίζεται η συµπερίληψη ειδικών όρων κατά τη σύναψη 

συµφωνιών της ΕΕ µε τρίτες χώρες ως ένα αποδοτικό εργαλείο, το οποίο να επιτρέπει 

τον καλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο των ανθρώπινων δικαιωµάτων και της 

προστασίας της δηµοκρατίας.  

 
76. Σε ό,τι αφορά στην κοινοβουλευτική εποπτεία των δραστηριοτήτων της Europol και 

της Eurojust, υπογραµµίζεται ο ρόλος του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη δηµιουργία 

χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και η σηµασία της Συνθήκης της 

Λισαβόνας στη δηµιουργία του χώρου αυτού.  Στον τοµέα της  Ανατολικής ∆ιάστασης 

της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας αναφέρεται η στήριξη της COSAC και 

καλωσορίζεται η απόφαση για σύσταση της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Επιπρόσθετα, 

υπογραµµίζεται η σηµασία δηµιουργίας σχέσεων καλής γειτονίας και αναφέρεται ότι η 

Ανατολική Συνεργασία µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο προώθησης των 

σχέσεων µε τρίτες χώρες.  
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77. Εξάλλου, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

εκπροσώπησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Συνάντηση των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της COSAC, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στην Πράγα, στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2009.  Κατά τη συνάντηση 

έγινε παρουσίαση των προτεραιοτήτων της τσέχικης προεδρίας, συζητήθηκε το θέµα 

της αρχής της επικουρικότητας µε επίκεντρο τον τοµέα του δικαστικού ελέγχου, όπως 

προνοείται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, και εξετάστηκε το ζήτηµα της συνεργασίας της 

ΕΕ µε τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και του Νότιου Καυκάσου.  

 
78. Η Βουλή εκπροσωπήθηκε επίσης στη Συνάντηση των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της COSAC, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στις 5 και 6 Ιουλίου 2009 στη Στοκχόλµη.  Κατά τη συνάντηση έγινε 

παρουσίαση των προτεραιοτήτων της σουηδικής προεδρίας και µία αποτίµηση του 

ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στην ΕΕ. 
 
Ευρωµεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΕΜΚΣ) 
79. Η ΕΜΚΣ, σύµφωνα µε την Κοινή ∆ιακήρυξη της ∆ιάσκεψης της ∆ιαδικασίας της 

Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο, στο Παρίσι, στις 13 Ιουλίου 2008, αποτελεί τη 

νόµιµη κοινοβουλευτική έκφραση της ∆ιαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη 

Μεσόγειο.  

 
80. Κατά την υπό αναφορά περίοδο η Βουλή συµµετείχε στην Έκτακτη Σύνοδο της 

ΕΜΚΣ, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Αµµάν, στις 10 και 13 Οκτωβρίου 2008, και 

στην 5η Σύνοδο της Συνέλευσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 16 και 17 Μαρτίου 

2009, στις Βρυξέλλες.  

 
81. Στο πλαίσιο της Έκτακτης Συνόδου της Συνέλευσης στην Ιορδανία συνεδρίασε η 

Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, µε κύρια 

θέµατα στην ατζέντα την ελευθερία της έκφρασης και το σεβασµό των θρησκευτικών 

ιδεωδών, καθώς και το θέµα της σηµασίας της σύστασης της ∆ιαδικασίας της 

Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο, που αφορά στην περαιτέρω εξέλιξη της περιοχής 

της Μεσογείου. Στο πλαίσιο της 5ης Συνόδου της Συνέλευσης συνεδρίασαν η Επιτροπή 

Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, η Επιτροπή 

Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων, Κοινωνικών Υποθέσεων και Εκπαίδευσης, 
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η Επιτροπή Προαγωγής της Ποιότητας Ζωής, των Ανθρώπινων Ανταλλαγών και του 

Πολιτισµού, η Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα των Γυναικών στις Ευρωµεσογειακές Χώρες, 

καθώς και η ad hoc Επιτροπή για την Ενέργεια και το Περιβάλλον. Οι επιτροπές 

υπέβαλαν προσχέδια ψηφισµάτων στην ολοµέλεια προς υιοθέτηση. 

 
82. Κατά την Έκτακτη Σύνοδο στην Ιορδανία κύρια θέµατα συζήτησης υπήρξαν ο 

ρόλος της ΕΜΚΣ στα πλαίσια της ∆ιαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο 

και η ∆ιαδικασία Ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή.  Η ολοµέλεια της Συνέλευσης 

υιοθέτησε Σύσταση, η οποία απευθύνθηκε στην Πρώτη Συνάντηση των Υπουργών 

Εξωτερικών Υποθέσεων της ∆ιαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για την Μεσόγειο, 

στη Μασσαλία, στις 3 και 4 Νοεµβρίου 2008, που ασχολήθηκε µε το ίδιο θέµα.  Κατά 

την ίδια σύνοδο υιοθετήθηκε ∆ιακήρυξη για τη ∆ιαδικασία Ειρήνευσης στη Μέση 

Ανατολή, η οποία απευθύνθηκε επίσης στην ίδια ∆ιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών.  

 
83. Κατά την 5η Σύνοδο της Συνέλευσης, το Μάρτιο του 2009 στις Βρυξέλλες, κύρια 

θέµατα συζήτησης υπήρξαν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η επίδραση της 

διεθνούς οικονοµικής κρίσης στην Ένωση της Μεσογείου.  Οι συµµετέχοντες 

ενηµερώθηκαν για τη διερευνητική αποστολή αντιπροσωπίας της ΕΜΚΣ στη Γάζα, 

µεταξύ 22ας και 24ης Φεβρουαρίου 2009.  Η αντιπροσωπία αποτελείτο από τον Πρόεδρο 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους προέδρους των επιτροπών της Συνέλευσης. 

 
84. Περαιτέρω, η Βουλή εκπροσωπήθηκε στις ακόλουθες συνεδρίες των επιτροπών 

της Ευρωµεσογειακής Συνέλευσης, οι οποίες καταπιάστηκαν µε αντίστοιχα θέµατα των 

αρµοδιοτήτων τους: 

• Συνεδρία της ad hoc Επιτροπής για την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Αθήνα, 3 

Οκτωβρίου 2008.  

• Συνεδρία της Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα των Γυναικών στις Ευρωµεσογειακές 

Χώρες, Βρυξέλλες, 1η ∆εκεµβρίου 2008.  

• Συνεδρία της ad hoc Επιτροπής για την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Θεσσαλονίκη, 

27-28 Φεβρουαρίου 2009.  

• Συνεδρία της ad hoc Επιτροπής για την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Βιέννη, 18-19 

Μαΐου 2009.  
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Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) 
85. Η κυπριακή κοινοβουλευτική αντιπροσωπία στην ΚΣΣΕ συµµετείχε στις συνόδους 

της Συνέλευσης, που πραγµατοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2008,  καθώς και τον 

Ιανουάριο, Απρίλιο και Ιούνιο του 2009.  Τα µέλη της αντιπροσωπίας συµµετείχαν 

επίσης σε µεγάλο αριθµό συνεδριάσεων επιτροπών, υποεπιτροπών, πολιτικών οµάδων 

της Συνέλευσης, καθώς και σε ad hoc επιτροπές παρακολούθησης εκλογών.  

Πρόσθετα,  µέλος της αντιπροσωπίας συµµετείχε σε συνεδρίες του προεδρείου της 

ΚΣΣΕ υπό την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Συνέλευσης.  

 
86. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι Κύπριοι βουλευτές στην ΚΣΣΕ συνέχισαν το 

έργο διαφώτισης βουλευτών άλλων εθνικών αντιπροσωπιών και ανώτερων 

αξιωµατούχων του οργανισµού σχετικά µε την κατάσταση στην Κύπρο και την ανάγκη 

συνέχισης των προσπαθειών για επίτευξη λύσης του κυπριακού προβλήµατος. 

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

µέλη της Συνέλευσης για την ανάγκη συµµόρφωσης της Τουρκίας µε τις αποφάσεις του 

Ε∆Α∆ όσον αφορά στη διακρίβωση της τύχης των αγνοουµένων, τον παράνοµο 

εποικισµό του κατεχόµενου τµήµατος της Κύπρου και την κατάσταση των 

εγκλωβισµένων.  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 πληθώρα θεµάτων 

γενικότερου ενδιαφέροντος που απασχόλησαν τη Συνέλευση. 

 
88. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2008, κατά τη διάρκεια του 4ου  Μέρους της Συνόδου 2008 

της ΚΣΣΕ,  ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας προσφώνησε την ολοµέλεια της 

ΚΣΣΕ και στη συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις από µέλη της Συνέλευσης, κυρίως σε σχέση 

µε τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.  

Στα πλαίσια της επίσκεψης του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στο Στρασβούργο και µε 

την ευκαιρία  της 48ης επετείου της ανεξαρτησίας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, τα µέλη 

της κυπριακής αντιπροσωπίας παρέθεσαν, από κοινού µε το Μόνιµο Αντιπρόσωπο της 

∆ηµοκρατίας στο Συµβούλιο της Ευρώπης, δεξίωση σε αίθουσα του κτιρίου του 

Συµβουλίου της Ευρώπης.  Εξάλλου, τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας 

παρέθεσαν, επίσης από κοινού µε το Μόνιµο Αντιπρόσωπο της ∆ηµοκρατίας, επίσηµο 

δείπνο προς τιµή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στην πρεσβευτική κατοικία.  
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89. Στα πλαίσια επίσης της ίδιας συνόδου πραγµατοποιήθηκε συζήτηση του 

προσχεδίου ψηφίσµατος της έκθεσης του εισηγητή εκ µέρους της Πολιτικής Επιτροπής 

της Συνέλευσης  για την κατάσταση στην Κύπρο.  Το υιοθετηθέν  Ψήφισµα 1628 (2008) 

αναφέρει, µεταξύ άλλων, πως η ολοµέλεια της ΚΣΣΕ εκφράζει τη λύπη της για το 

γεγονός ότι η Κύπρος είναι η µοναδική διαιρεµένη χώρα της ΕΕ, µε το βόρειο τµήµα της 

να κατέχεται από την Τουρκία από το 1974.  Το ψήφισµα καλεί επίσης την 

τουρκοκυπριακή κοινότητα να τερµατίσει τις παράνοµες πωλήσεις ή/και την οικοδόµηση 

σε ελληνοκυπριακές περιουσίες που βρίσκονται στο βόρειο µέρος της Κύπρου και να 

εξετάσει το ενδεχόµενο παραχώρησης οικονοµικής βοήθειας στους Τούρκους εποίκους, 

για να εγκαταλείψουν τη χώρα.  Η τουρκοκυπριακή ηγεσία καλείται επίσης να σεβαστεί 

την παράγραφο 5 του Ψηφίσµατος 550 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων 

Εθνών και να θέσει την Αµµόχωστο κάτω από τη διαχείριση των Ηνωµένων Εθνών.  Το 

ψήφισµα καλεί εξάλλου την Τουρκία να προβεί σε µείωση της στρατιωτικής παρουσίας 

της στο κατεχόµενο µέρος της Κύπρου, να άρει την απαγόρευση χρήσης των λιµανιών 

της χώρας από κυπριακά πλοία ή/και πλοία υπό κυπριακή σηµαία, να συνεργαστεί 

αποτελεσµατικά στις προσπάθειες διακρίβωσης της τύχης των αγνοουµένων  και να 

συµµορφωθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση µε τη σχετική  απόφαση του Ε∆Α∆ στην 

υπόθεση “Κύπρος v. Τουρκίας”, αλλά και µε τις υπόλοιπες σχετικές αποφάσεις στις 

υποθέσεις της κ. Λοïζίδου και  “Ξενίδη-Αρέστη v. Τουρκίας”.   

 
90. Κατά την ίδια σύνοδο ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας και εκ των 

Αντιπροέδρων της Συνέλευσης  παρουσίασε στην ολοµέλεια  της Συνέλευσης την 

έκθεση πεπραγµένων του προεδρείου και της Μόνιµης Επιτροπής της ΚΣΣΕ.   

 
91. Μέλος επίσης της αντιπροσωπίας, υπό την ιδιότητα του εισηγητή για 

γνωµοδότηση εκ µέρους της Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων για το 

θέµα των επιπτώσεων του πολέµου µεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας, παρουσίασε στην 

ολοµέλεια  τη γνωµοδότησή του για το θέµα αυτό.   

 
92. Στις 24 Νοεµβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε στην Κύπρο, µετά από πρόσκληση 

της Βουλής των Αντιπροσώπων, συνεδρία της Υποεπιτροπής Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων της Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ.  Στα 

πλαίσια της συνεδρίας πραγµατοποιήθηκε επίσης Ακρόαση µε θέµα τις εξαφανίσεις 

ατόµων συνεπεία βίαιων ενεργειών βάσει του Ψηφίσµατος 1463 (2005).   Τις εργασίες 
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της συνεδρίας προσφώνησαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο 

πρόεδρος της υποεπιτροπής και το µέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας που 

συµµετέχει στην  υποεπιτροπή.    

Στην Ακρόαση συµµετείχαν, µεταξύ άλλων, εκτός από βουλευτές µέλη της κυπριακής 

και άλλων αντιπροσωπιών στην ΚΣΣΕ,  και άλλοι Κύπριοι βουλευτές, καθώς και 

ακαδηµαϊκοί, εµπειρογνώµονες, εκπρόσωποι µη κυβερνητικών οργανώσεων, τα µέλη 

της ∆ιερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουµένους, ο πρόεδρος της Επιτροπής 

Συγγενών Αδηλώτων Αιχµαλώτων και Αγνοουµένων της Κύπρου, καθώς και ο 

πρόεδρος της αντίστοιχης τουρκοκυπριακής οργάνωσης.  Μετά το πέρας της συνεδρίας 

οι ξένοι σύνεδροι είχαν συνάντηση µε το δήµαρχο Αµµοχώστου και είχαν την ευκαιρία 

να δουν την κατεχόµενη πόλη από µακριά.    

 
93. Τον Ιανουάριο του 2009, κατά τη διάρκεια του 1ου Μέρους της Συνόδου 2009 της 

ΚΣΣΕ, Πρόεδρος της Συνέλευσης αναδείχθηκε άνευ ανθυποψηφίου για δεύτερη συνεχή 

χρονιά ο Ισπανός βουλευτής κ. Lluis Maria de Puig.  

 
94. Κατά τη διαδικασία ανασύστασης των προεδρείων των πολιτικών οµάδων της 

Συνέλευσης ο επικεφαλής και δύο µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας κατέλαβαν 

σηµαντικά αξιώµατα, όπως αυτό του αντιπροέδρου της Ενωµένης Ευρωπαϊκής 

Αριστεράς, του µέλους του διευρυµένου προεδρείου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος 

και ενός εκ των αντιπροέδρων της Σοσιαλιστικής Οµάδας. 

 
95. Στα πλαίσια της διαδικασίας ανασύστασης των προεδρείων των επιτροπών της 

Συνέλευσης δυο µέλη της αντιπροσωπίας ορίστηκαν από τις πολιτικές τους οµάδες ως 

µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για την Τήρηση των Υποχρεώσεων  και 

∆εσµεύσεων των Χωρών Μελών του Συµβουλίου της Ευρώπης.  Επίσης, µέλος της 

αντιπροσωπίας εξελέγη πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νοµικών και 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ.  Το ίδιο µέλος  προτάθηκε, εκ µέρους της ίδιας 

επιτροπής, στο προεδρείο της ΚΣΣΕ και ορίστηκε  εκπρόσωπος της Συνέλευσης  στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη ∆ηµοκρατία µέσω του Νόµου (Επιτροπή Βενετίας). Άλλο 

µέλος της αντιπροσωπίας εξελέγη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών Θεµάτων 

και Ανάπτυξης.  Το ίδιο µέλος προτάθηκε στο προεδρείο της ΚΣΣΕ εκ µέρους της ίδιας 

επιτροπής και ορίστηκε αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Συνέλευσης στο Εκτελεστικό 

Συµβούλιο του Κέντρου Βορρά-Νότου.  
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96. Κατά την ίδια σύνοδο ο εισηγητής του θέµατος για την κατάσταση στην Κύπρο 

Γερµανός βουλευτής της πολιτικής οµάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος κ. 

Joachim Hörster ορίστηκε εκ νέου και άνευ ανθυποψηφίου στη θέση αυτή από την 

Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων της ΚΣΣΕ.   

 
97. Εξάλλου, κατά την υπό αναφορά σύνοδο µέλος της αντιπροσωπίας παρουσίασε 

στην ολοµέλεια εκ µέρους της Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων  τη 

γνωµοδότησή του για το θέµα της εφαρµογής του Ψηφίσµατος 1633 (2008) για τις 

συνέπειες του πολέµου µεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας.  Το ίδιο µέλος της 

αντιπροσωπίας, υπό την ιδιότητα του εισηγητή εκ µέρους της ίδιας επιτροπής για το 

θέµα της εφαρµογής των αποφάσεων του Ε∆Α∆, πήρε έγκριση από την επιτροπή, για 

να  πραγµατοποιήσει σχετικές επισκέψεις εργασίας στην Ελλάδα, Ρωσία, Βουλγαρία, 

Μολδαβία, Ιταλία, Ρουµανία, Ουκρανία και Τουρκία.    

 
98. Επίσης, µέλος της αντιπροσωπίας κατέθεσε µε δική της πρωτοβουλία Γραπτή 

∆ήλωση σε σχέση µε την υποχρέωση της Τουρκίας να συµµορφωθεί άµεσα και 

αποτελεσµατικά µε τις αποφάσεις του Ε∆Α∆ που αφορούν στη διακρίβωση της τύχης 

των αγνοουµένων της κυπριακής τραγωδίας.  Στη Γραπτή ∆ήλωση 11822 (2009), την 

οποία προσυπέγραψε µεγάλος αριθµός ξένων βουλευτών µελών της ΚΣΣΕ, αναφέρεται 

µεταξύ άλλων πως η Τουρκία κωλυσιεργεί στο να συνδράµει ενεργά και ουσιαστικά στη  

διακρίβωση της τύχης των αγνοουµένων της Κύπρου, επικαλούµενη ανάµεσα σε άλλα 

το αβάσιµο επιχείρηµα πως η λειτουργία της Επιτροπής Αγνοουµένων θα πρέπει να 

θεωρείται επαρκές µέτρο όσον αφορά στην επίλυση του θέµατος.  Η ∆ήλωση καλεί 

επίσης την Τουρκία να ενηµερώσει άµεσα την Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της 

Ευρώπης για τους µηχανισµούς που η χώρα αυτή προτίθεται να ενεργοποιήσει, αλλά 

και για τα ουσιαστικά µέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να εφαρµόσει τις σχετικές 

αποφάσεις του Ε∆Α∆ όσον αφορά στο θέµα των αγνοουµένων της Κύπρου, 

συµµορφούµενη παράλληλα και µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων.  

 
99. Στις 27 και 28 Μαρτίου 2009 πραγµατοποιήθηκε στην Κύπρο, µετά από 

πρόσκληση της Βουλής των Αντιπροσώπων, συνεδρία της Υποεπιτροπής Τουριστικής 

Ανάπτυξης της Επιτροπής Οικονοµικών Θεµάτων και Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ.  Τις 

εργασίες της συνεδρίας προσφώνησαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η 

πρόεδρος της υποεπιτροπής της ΚΣΣΕ και το µέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας 
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στην Υποεπιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης της Συνέλευσης.  Μεταξύ των θεµάτων που 

απασχόλησαν τη συνεδρία ήταν η κυπριακή οικονοµία, για την οποία µίλησε ο 

Υπουργός Οικονοµικών, και η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη στην Κύπρο, που 

ανέπτυξαν ο Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, ο πρόεδρος του 

Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού και ο γενικός διευθυντής του Παγκύπριου 

Συνδέσµου Ξενοδόχων.  

 
100. Στα πλαίσια της συνεδρίας πραγµατοποιήθηκε επίσης Ακρόαση µε θέµα “Πώς θα 

αντιµετωπιστεί η επίδραση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης στον τουρισµό, µε ειδική 

αναφορά στις χώρες µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης”.   Μεταξύ των οµιλητών ήταν 

και εκπρόσωπος της αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Κύπρο.  

 
101. Από τις 27 µέχρι την 31η Μαρτίου 2009 µέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας,  υπό 

την ιδιότητά του ως µέλους της Σοσιαλιστικής Οµάδας στην ΚΣΣΕ, συµµετείχε σε 

αποστολή της Συνέλευσης για την παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών στο 

Μαυροβούνιο (29 Μαρτίου 2009).  

 
102. Κατά τη διάρκεια του 2ου Μέρους της Συνόδου 2009 υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν 

τα διαπιστευτήρια του νέου µέλους και επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην 

ΚΣΣΕ.  Κατά την ίδια περίοδο µέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας εξελέγη οµόφωνα 

από την ολοµέλεια της Συνέλευσης ως αντιπρόεδρος της ΚΣΣΕ για το έτος 2009. 

 
103. Μέλος της αντιπροσωπίας, ως εισηγήτρια εκ µέρους της Επιτροπής Ίσων 

Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών, παρουσίασε στην ολοµέλεια την έκθεσή της  για τις 

ενέργειες µε στόχο την καταστολή των παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωµάτων στη 

βάση του φύλου, συµπεριλαµβανοµένων και των απαγωγών γυναικών και κοριτσιών. 

Το σχετικό προσχέδιο Ψήφισµα 1662 (2009) και η Σύσταση 1868 (2009), που 

υιοθετήθηκαν οµόφωνα από την ολοµέλεια της Συνέλευσης, µεταξύ άλλων καλούν τις 

χώρες µέλη του οργανισµού όπως αναθεωρήσουν τις νοµοθεσίες τους, έτσι ώστε να 

αποτρέπουν, αλλά και να ποινικοποιούν όλους τους γάµους που τελούνται 

χρησιµοποιώντας µεθόδους εξαναγκασµού, καθώς και όλες ανεξαιρέτως τις 

περιπτώσεις παραβίασης ανθρώπινων δικαιωµάτων βάσει του φύλου.   
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104. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας  

είχε συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον ενηµέρωσε για τις τελευταίες 

εξελίξεις στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού και την παρούσα φάση των 

συνοµιλιών µεταξύ του Προέδρου της  ∆ηµοκρατίας και του ηγέτη της τουρκοκυπριακής 

κοινότητας. Ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας υπογράµµισε τη σθεναρή 

βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς για την επίτευξη µιας δίκαιης, βιώσιµης και 

λειτουργικής λύσης διζωνικής δικοινοτικής οµοσπονδίας. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης 

υπογράµµισε από πλευράς του την πλήρη στήριξή του στις προσπάθειες επίλυσης του 

προβλήµατος και τόνισε πως τόσο ο ίδιος προσωπικά όσο και το Συµβούλιο της 

Ευρώπης είναι πρόθυµοι, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, να βοηθήσουν στις 

προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Ανταλλάχθηκαν επίσης απόψεις για τη 

διοργάνωση της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων, που θα 

πραγµατοποιηθεί στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2010.  

 
105. Κατά την ίδια περίοδο κατατέθηκε επίσης Γραπτή ∆ήλωση από µέλος της 

αντιπροσωπίας αναφορικά µε το θέµα της αύξησης του αριθµού των εποίκων στο 

κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου. Η Γραπτή ∆ήλωση 11844 (2009)  αναφέρεται, µεταξύ 

άλλων, στις πρόσφατες ούτω καλούµενες “εκλογές” του ψευδοκράτους και στις 

πληροφορίες που υπάρχουν για µείωση του αριθµού των Τουρκοκυπρίων 

“ψηφοφόρων” σε σχέση µε την αύξηση του αριθµού των εποίκων “ψηφοφόρων”. Μέσα 

από τη ∆ήλωση υπογραµµίζεται επίσης πως ο εποικισµός είναι ένα παράνοµο γεγονός, 

που παραβιάζει τόσο τα σχετικά ψηφίσµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης όσο και του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.  Καλείται τέλος το Συµβούλιο της Ευρώπης να ασκήσει 

πίεση στην Τουρκία, για να τερµατίσει την πολιτική του εποικισµού που εφαρµόζει στην 

Κύπρο και που,  όπως τονίζεται, αποτελεί σοβαρό εµπόδιο στις προσπάθειες επίλυσης 

του Κυπριακού.  

 
106. Κατά την εν λόγω περίοδο τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας είχαν κατ’ ιδίαν 

συνάντηση µε το Νορβηγό, υποψήφιο για τη θέση του γενικού γραµµατέα του 

Συµβουλίου της Ευρώπης, κ. Thorbjorn Jagland, µετά από σχετικό αίτηµα του 

τελευταίου.  

 
107. Επίσης, τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας παρέθεσαν από κοινού µε το 

Mόνιµο Αντιπρόσωπο της ∆ηµοκρατίας στο Συµβούλιο της Ευρώπης δείπνο προς τιµή 

της αντιπροσωπίας της Τσεχίας, µε την ευκαιρία της προεδρίας της χώρας στην ΕΕ. 
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Κατά τη διάρκεια του δείπνου αντηλλάγησαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο 

Kυπριακό, αλλά και για άλλα θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος.  

 
108. Στις 28 και 29 Μαΐου 2009 µέλος της αντιπροσωπίας, υπό την ιδιότητα  του 

εισηγητή εκ µέρους της Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων για το θέµα 

της εφαρµογής των αποφάσεων του Ε∆Α∆, πραγµατοποίησε επίσκεψη εργασίας στη 

Βουλγαρία.  

 
109. Στις 17 και 18 Ιουνίου 2009 το ίδιο µέλος της αντιπροσωπίας συµµετείχε στην 76η 

Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ∆ηµοκρατία µέσω του Νόµου (Επιτροπή 

Βενετίας), στη Βενετία, εκπροσωπώντας την ΚΣΣΕ. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου 

προέβη σε παρουσίαση του θέµατος της συνεργασίας της Επιτροπής Βενετίας µε την 

ΚΣΣΕ.   

 
110. Κατά τη διάρκεια του 3ου Μέρους της Συνόδου του 2009 της ΚΣΣΕ µέλος της 

κυπριακής αντιπροσωπίας ορίστηκε οµόφωνα από την Επιτροπή Πολιτικών 

Υποθέσεων της ΚΣΣΕ  εισηγητής για το θέµα της καταπολέµησης των διακρίσεων, στη 

βάση της αρχής της συλλογικής ευθύνης,  καθώς και εισηγητής εκ µέρους της 

Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων για το θέµα της ∆ιεθνούς Σύµβασης 

για  Προστασία Όλων των Ανθρώπων από τις Βίαιες Εξαφανίσεις.  

 
111. Κατά τη διάρκεια της  ίδιας συνόδου µέλος της αντιπροσωπίας παρουσίασε το 

προσχέδιο έκθεσής της για το θέµα της παραοικονοµίας στην Ευρώπη ενώπιον της 

Επιτροπής Οικονοµικών Θεµάτων και Ανάπτυξης.  

 
112. Από τις 7 µέχρι τις 9 Ιουλίου 2009 µέλος της αντιπροσωπίας, υπό την ιδιότητα του 

εισηγητή εκ µέρους της Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων για το θέµα 

της εφαρµογής των αποφάσεων του Ε∆Α∆, πραγµατοποίησε επίσκεψη εργασίας στην 

Ουκρανία. 

 
∆ιακοινοβουλευτική Ένωση 
113. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο αξιοσηµείωτη κρίνεται η επίσκεψη στην Κύπρο 

του τότε Προέδρου της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης κ. Pier Ferdinando Casini από τις 

27 µέχρι τις 29 Σεπτεµβρίου 2008, καθώς επίσης η επίσκεψη στην Κύπρο του νυν 

Προέδρου της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης και Προέδρου του Κοινοβουλίου της 

Ναµίµπιας δόκτορος Theo-Ben Gurirab, από τις 13 µέχρι τις 18 Ιουνίου 2009. Οι δύο 
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αυτές επισκέψεις θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές για την περαιτέρω ανάπτυξη και 

ενίσχυση των δεσµών της Βουλής των Αντιπροσώπων µε τη ∆ιακοινοβουλευτική 

Ένωση, αποτελώντας ουσιαστικά τις πρώτες επίσηµες επισκέψεις Προέδρων της 

Ένωσης στην Κύπρο. 

 
114. Από τις 13 µέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2008 αντιπροσωπία της Βουλής συµµετείχε 

στην 119η Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκε στη 

Γενεύη. Τα θέµατα που απασχόλησαν τη Συνέλευση αφορούσαν κυρίως στον 

περιορισµό των πυρηνικών εξοπλισµών και το ρόλο των κοινοβουλίων στην εφαρµογή 

της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών ∆οκιµών, στις κλιµατολογικές 

αλλαγές, στην αειφόρο ανάπτυξη και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς και στην 

ελευθερία της έκφρασης. Στις δηµόσιες συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα 

πλαίσια των εργασιών των τριών µόνιµων επιτροπών της Ένωσης, τα µέλη της 

κυπριακής αντιπροσωπίας είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν και στο κυπριακό 

πρόβληµα. 

Με τη διαδικασία του επείγοντος συµπεριλήφθηκε στην ηµερήσια διάταξη της 

Συνέλευσης το θέµα “Ο ρόλος των κοινοβουλίων για την καταστολή της διεθνούς 

οικονοµικής κρίσης και των οικονοµικών της επιπτώσεων τόσο στις αναπτυσσόµενες 

όσο και στις αναπτυγµένες χώρες”.  Η συζήτηση οδήγησε στην υιοθέτηση οµόφωνου 

σχετικού ψηφίσµατος. 

 
115. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συµβουλίου της Ένωσης ο δρ Theo-

Ben Gurirab εξελέγη νέος Πρόεδρος της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης για τριετή θητεία, 

ενώ ο  απερχόµενος Πρόεδρος κ. Casini ανακηρύχτηκε Επίτιµος Πρόεδρος του 

οργανισµού.   

 
116. Πενταµελής αντιπροσωπία της Βουλής συµµετείχε στην 120ή Συνέλευση της 

∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Αντίς Αµπέµπα της 

Αιθιοπίας από τις 5 µέχρι τις 10 Απριλίου 2009. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 

120ής Συνέλευσης, πέρα από τη γενική συζήτηση για την πολιτική, οικονοµική και 

κοινωνική κατάσταση στον κόσµο, υιοθετήθηκαν ψηφίσµατα για τα θέµατα που 

απασχόλησαν τις τρεις µόνιµες επιτροπές στα πλαίσια της 119ης Συνέλευσης της 

Ένωσης. 
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Στην ηµερήσια διάταξη συµπεριλήφθηκε ως επείγον το θέµα που αφορούσε στο ρόλο 

των κοινοβουλίων στο µετριασµό των κοινωνικών και πολιτικών επιπτώσεων της 

διεθνούς οικονοµικής κρίσης στους πιο ευάλωτους τοµείς της διεθνούς κοινότητας, 

ιδιαίτερα στην Αφρική.  Υιοθετήθηκε δε οµόφωνα σχετικό ψήφισµα. 

 
117. Στα πλαίσια των εργασιών της Συνέλευσης, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση της 

Οµάδας για την Κύπρο µε τη συµµετοχή µελών της αντιπροσωπίας της Βουλής των 

Αντιπροσώπων και εκπροσώπου τουρκοκυπριακού πολιτικού κόµµατος. Κατά τη 

συνάντηση, στην οποία παρέστη και ο νεοεκλεγείς συντονιστής της οµάδας Βρετανός 

βουλευτής κ. Andrew Dismore, τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας αναφέρθηκαν 

στις εν εξελίξει απευθείας διαπραγµατεύσεις µεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµήτρη Χριστόφια και του Τουρκοκυπρίου ηγέτη κ. Μεχµέτ Αλί Ταλάτ. 

Επανέλαβαν δε την προσήλωση της ελληνοκυπριακής πλευράς σε λύση διζωνικής 

δικοινοτικής οµοσπονδίας µε µια κυριαρχία, µια ιθαγένεια, µια διεθνή προσωπικότητα, 

στη βάση των σχετικών ψηφισµάτων του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και της 

αρχής της πολιτικής ισότητας, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσµατα του 

οργανισµού. Έκθεση για την εν λόγω συνάντηση παρουσιάστηκε ενώπιον του 

Συµβουλίου της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης. 

 
118. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετείχε επίσης στις εργασίες της Ετήσιας 

Κοινοβουλευτικής ∆ιάσκεψης για τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία 

διοργανώθηκε από τη ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση στη Γενεύη, στις 11 και 12 

Σεπτεµβρίου 2008. Τη ∆ιάσκεψη απασχόλησαν κυρίως θέµατα που αφορούσαν στη 

συνέχιση του Κύκλου των Συνοµιλιών της Ντόχα, στην εκτόνωση των αντιπαραθέσεων 

για τους δασµούς στα τρόφιµα και στην ενεργειακή πολιτική των κρατών, στο ρόλο που 

µπορεί να διαδραµατίσει το διεθνές εµπόριο για την απάµβλυνση των επιπτώσεων των 

κλιµατολογικών αλλαγών, καθώς και στη θέση του εµπορίου στην εποχή της ψηφιακής 

επανάστασης.  Βασική επιδίωξη της ∆ιάσκεψης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και 

εµπειριών µεταξύ των κοινοβουλίων, η επαφή µε κυβερνητικούς διαπραγµατευτές και 

αξιωµατούχους του ΠΟΕ, αλλά και ο διάλογος µε εκπροσώπους της κοινωνίας των 

πολιτών. 

 
119. Η Βουλή εκπροσωπήθηκε επίσης σε σεµινάριο που διοργάνωσε η 

∆ιακοινοβουλευτική Ένωση από τις 3 µέχρι τις 5 Νοεµβρίου 2008 στη Γενεύη και 

αφορούσε σε θέµατα ανθρώπινων δικαιωµάτων. Στο σεµινάριο παρουσιάστηκαν 
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κυρίως θέµατα που αφορούσαν στη δηµιουργία ενός διευρυµένου και περιεκτικού 

διεθνούς συστήµατος ανθρώπινων δικαιωµάτων, καθώς και στις σοβαρότερες 

προκλήσεις στους τοµείς της προώθησης και προστασίας των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων.  Βασικές επιδιώξεις του σεµιναρίου ήταν η ανάλυση του διεθνούς νοµικού 

πλαισίου που αφορά στα ανθρώπινα δικαιώµατα, το οποίο δηµιουργήθηκε µετά την 

υιοθέτηση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, καθώς και ο 

προσδιορισµός συγκεκριµένων πρακτικών που τα εθνικά κοινοβούλια µπορούν να 

εφαρµόζουν, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στην προσπάθεια ενίσχυσης 

και προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

 
120. Από τις 2 µέχρι τις 4 ∆εκεµβρίου 2008 η Βουλή εκπροσωπήθηκε σε σεµινάριο το 

οποίο οργάνωσε η ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση για µέλη κοινοβουλευτικών επιτροπών 

που ασχολούνται µε τη θέση της γυναίκας και την ισότητα των φύλων. Το σεµινάριο 

επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο στη βία κατά των γυναικών, εξετάζοντας θέµατα που 

αφορούσαν στην πρόληψη και καταπολέµηση, στην εµφάνιση νέων µορφών αυτής της 

βίας στα διεθνή και περιφερειακά νοµικά πλαίσια που ασχολούνται µε τη βία κατά των 

γυναικών, καθώς και θέµατα που αφορούσαν στην εφαρµογή υφιστάµενων σχετικών 

νοµοθεσιών. Βασικός στόχος του σεµιναρίου ήταν η αξιολόγηση της τρέχουσας 

κατάστασης για το θέµα της βίας κατά των γυναικών και η συζήτηση συγκεκριµένων 

κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών για καταπολέµηση του φαινοµένου. 

 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου (ΚΣΜ) 
121. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο τα µέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που 

συµµετέχουν στην ΚΣΜ πήραν µέρος στις συνεδρίες των µόνιµων γενικών επιτροπών 

της Συνέλευσης στη Μάλτα από τις 17 µέχρι τις 19 Σεπτεµβρίου 2008.  Στις συνεδρίες 

των µόνιµων επιτροπών συζητήθηκαν εκθέσεις και ψηφίσµατα που αφορούσαν στις 

κλιµατικές αλλαγές, το Μεσανατολικό, την τροµοκρατία, το διάλογο µεταξύ θρησκειών 

και πολιτισµών, τη µετανάστευση και την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών.  Όλα τα 

ψηφίσµατα και οι εκθέσεις παραπέµφθηκαν για υιοθέτηση στην επόµενη ολοµέλεια της 

συνόδου της ΚΣΜ.  

 
122. Από τις 13 µέχρι τις 15 Νοεµβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε στο Μονακό η Τρίτη 

Σύνοδος της ΚΣΜ, στην οποία συµµετέσχε η Βουλή των Αντιπροσώπων µε πενταµελή 

αντιπροσωπία.  Κατά τη σύνοδο αυτή συζητήθηκαν και υιοθετήθηκαν εκθέσεις και 

ψηφίσµατα των µόνιµων επιτροπών και των ειδικών οµάδων εργασίας τα οποία 
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αφορούσαν στις κλιµατικές αλλαγές, στη διαχείριση των υδάτων, στα θέµατα της Μέσης 

Ανατολής, µε κυριότερο το Παλαιστινιακό, στην ενέργεια, καθώς και στα θέµατα 

τροµοκρατίας.  Υιοθετήθηκαν επίσης εκθέσεις και ψηφίσµατα που αφορούσαν στο 

διάλογο µεταξύ θρησκειών και πολιτισµών, στην ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 

και στη µετανάστευση. 

 
123. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ανταποκρίθηκε θετικά στην έκκληση της ΚΣΜ για 

ενεργό συµβολή στις δραστηριότητες που αναπτύσσει η Συνέλευση, 

πραγµατοποιώντας στη Λεµεσό, το Φεβρουάριο του 2009, τη δεύτερη συνεδρία των 

Ειδικών Οµάδων Εργασίας της ΚΣΜ για το Περιβάλλον και τις Κλιµατικές Αλλαγές και 

την πρώτη συνεδρία της Ειδικής Οµάδας Εργασίας για τη ∆ιαχείριση Φυσικών 

Καταστροφών.  Στις συνεδρίες αυτές συµµετείχαν βουλευτές µέλη της ΚΣΜ από την 

Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, το Μαρόκο, την Ιορδανία και την Πορτογαλία, 

καθώς και αξιωµατούχοι της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της 

Ευρώπης και άλλων παγκόσµιων και περιφερειακών οργανισµών που ασχολούνται µε 

θέµατα περιβάλλοντος, κλιµατικών αλλαγών και διαχείρισης φυσικών καταστροφών.   

Τους συνέδρους καλωσόρισε ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΜ 

και προσφώνησε ο Πρόεδρος της Βουλής.  Ο Πρόεδρος του σώµατος υπογράµµισε τη 

σηµασία που αποδίδει η Βουλή των Αντιπροσώπων  σ’ αυτές τις συναντήσεις, 

αποσκοπώντας στην περαιτέρω ενδυνάµωση της µεσογειακής συνεργασίας.  Ο 

Πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε τις κλιµατικές αλλαγές στον πλανήτη ως µια από τις 

σοβαρότερες κρίσεις που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα.  Η αλλαγή του κλίµατος, 

τόνισε, έχει αρνητικότατες συνέπειες στο παγκόσµιο περιβάλλον, στην οικονοµία, στην 

κοινωνία και κατ’ επέκταση καταστροφικές επιπτώσεις που µπορούν να απειλήσουν 

ακόµα και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές, ο 

Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι η έγκαιρη και αποτελεσµατική διαχείρισή τους είναι 

µείζονος σηµασίας για ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής ενηµέρωσε επίσης τους ξένους αντιπροσώπους για τις µέχρι 

τότε εξελίξεις του κυπριακού προβλήµατος, ιδιαίτερα στα πλαίσια των απευθείας 

διαπραγµατεύσεων µεταξύ του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και του Τουρκοκυπρίου 

ηγέτη, τονίζοντας, µεταξύ άλλων, την πολιτική θέληση της πλευράς µας για λύση του 

Κυπριακού που να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσµατα του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και να είναι συµβατή µε τις αρχές και αξίες της ΕΕ.  

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Βουλής κάλεσε τους συνέδρους να υποδείξουν στην 
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Τουρκία, η οποία ευθύνεται για την έλλειψη ουσιαστικής προόδου στην εξεύρεση λύσης 

του Κυπριακού, να διαφοροποιήσει τη θέση της και να ενεργήσει στη βάση των αρχών 

του διεθνούς δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

Στο συνέδριο δόθηκε η ευκαιρία στα µέλη της Βουλής που συµµετέχουν στην ΚΣΜ να 

θέσουν και άλλα θέµατα που απασχολούν ιδιαίτερα την Κύπρο, όπως το πρόβληµα της 

λειψυδρίας και οι πολιτικές αντιµετώπισής της.   

 
124. Οι Κύπριοι βουλευτές µέλη της ΚΣΜ συµµετέσχαν στις εργασίες των ειδικών 

οµάδων εργασίας της Συνέλευσης που πραγµατοποιήθηκαν στη Ρώµη το Μάρτιο του 

2009, µε επίκεντρο ενδιαφέροντος το διάλογο των πολιτισµών και των θρησκειών, τη 

µετανάστευση στη Μεσόγειο και την ισότητα ανδρών και γυναικών.  Με την ευκαιρία των 

εργασιών τους στη Ρώµη, οι σύνεδροι έγιναν δεκτοί σε ακρόαση στο Βατικανό από τον 

Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄, καθώς και από τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας Καρδινάλιο 

Μπερτόνε. 

 
125. Η Βουλή των Αντιπροσώπων τίµησε την Ηµέρα της Μεσογείου, η οποία έχει 

καθιερωθεί να τιµάται από την ΚΣΜ την 21η Μαρτίου κάθε έτους, µε ειδική αναφορά 

από τον προεδρεύοντα της Βουλής σε συνεδρία της ολοµέλειας στις 19 Μαρτίου 2009.  

Στην ειδική αυτή αναφορά τονίστηκε ότι  η Βουλή θα συνεχίσει να προωθεί και εντός και 

εκτός της ΚΣΜ το διάλογο και τη συνεργασία µεταξύ των µεσογειακών χωρών και θα 

αναλάβει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση των στόχων και των 

επιδιώξεων της ΚΣΜ όχι µόνο στον πολιτικό τοµέα, αλλά και σε τοµείς όπως η ενέργεια, 

το περιβάλλον και ο διαπολιτισµικός διάλογος. 

 
126. Τα µέλη της Βουλής που συµµετέχουν στην ΚΣΜ πήραν µέρος στην 4η Συνάντηση 

των Μόνιµων Γενικών Επιτροπών της ΚΣΜ στη Λισαβόνα µεταξύ της 24ης και 26ης 

Ιουνίου 2009.  Στη συνάντηση αυτή υιοθετήθηκαν οµόφωνα, µεταξύ άλλων, δύο 

ψηφίσµατα, το πρώτο για τη Μέση Ανατολή και το δεύτερο για την τροµοκρατία.  

Υιοθετήθηκαν επίσης εκθέσεις για τα θέµατα του περιβάλλοντος, της διαχείρισης των 

υδάτων, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και της ενέργειας.  Οι εν λόγω εκθέσεις θα 

συζητηθούν στην προσεχή σύνοδο της ολοµέλειας της ΚΣΜ, που θα διεξαχθεί τον 

ερχόµενο Οκτώβριο στην Κωνσταντινούπολη. 
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Κοινοπολιτειακός Κοινοβουλευτικός Σύνδεσµος (CPA) 
127. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ο κυπριακός κλάδος του Κοινοπολιτειακού 

Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου (Commonwealth Parliamentary Association, CPA) 

συµµετείχε µε αντιπροσωπίες του στις εργασίες της 54ης  Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης του 

CPΑ και στo 40ό Περιφερειακό Συνέδριο του Συνδέσµου.  Ο κυπριακός κλάδος 

συµµετείχε επίσης µε µέλη του σε σεµινάριο που διοργάνωσε ο βρετανικός κλάδος του 

Συνδέσµου.  Τέλος, πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στην Κύπρο από πολυµελή 

αντιπροσωπία του καναδικού κλάδου. 

 
128. Η 54η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του CPA πραγµατοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου 

2008 στην Κουάλα Λουµπούρ της Μαλαισίας, όπου η Βουλή των Αντιπροσώπων 

συµµετείχε µε τριµελή αντιπροσωπία.  Κεντρικό θέµα της ∆ιάσκεψης ήταν η διεύρυνση 

του ρόλου των κοινοβουλίων στην παγκόσµια κοινωνία σε σχέση µε θέµατα ανάπτυξης, 

περιβάλλοντος και ασφάλειας.  Στα θεµατικά εργαστήρια της ∆ιάσκεψης συζητήθηκαν, 

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

αειφόρο ανάπτυξη, την αξιόπιστη διεξαγωγή ελεύθερων και δηµοκρατικών εκλογών, τη 

συνεργασία µεταξύ µικρών και µεγάλων κρατών στους διεθνείς οργανισµούς για τις 

κλιµατολογικές αλλαγές, καθώς και το θέµα του ρόλου των κοινοβουλίων στην πρόληψη 

και επίλυση κρίσεων.     

 
129. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετείχε επίσης µε τριµελή αντιπροσωπία στο 40ό 

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

πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2009 στη Νήσο Γκέρνσι του Ηνωµένου Βασιλείου.  

Κύριο θέµα του συνεδρίου αποτέλεσε η παγκόσµια οικονοµική κρίση και οι επιπτώσεις 

της.  Ειδικές αναφορές έγιναν στις ευθύνες και το ρόλο των κοινοβουλίων για την 

αντιµετώπισή της.  Πιο συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια θεµατικών εργαστηρίων 

συζητήθηκαν οι τρόποι µε τους οποίους τα κοινοβούλια µπορούν να προωθήσουν 

καλύτερη κατανόηση της οικονοµικής κρίσης και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν, 

καθώς και προτάσεις για µια συντονισµένη κοινή παγκόσµια προσπάθεια για 

απάµβλυνση του προβλήµατος σε ό,τι αφορά τόσο στις οικονοµικές όσο και στις 

κοινωνικές συνέπειές του.  Στα πλαίσια του ίδιου συνεδρίου, υιοθετήθηκε κοινή δήλωση 

των αντιπροσωπιών της περιφέρειας, η οποία επικεντρώθηκε στο επιµέρους ζήτηµα 

της παράνοµης µετανάστευσης.  Στην εν λόγω δήλωση συµπεριλήφθηκε, µετά από 

κοινή πρωτοβουλία των αντιπροσωπιών Κύπρου και Μάλτας, πρόνοια η οποία 
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αναγνωρίζει ότι οι δύο µεσογειακές χώρες υφίστανται δυσανάλογο βάρος από την 

παράνοµη µετανάστευση, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και της δηµογραφικής 

τους ιδιαιτερότητας, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται σηµαντικά σε επίπεδο 

οικονοµικών, ανθρώπινων και φυσικών πόρων. 

Τέλος, η κυπριακή κοινοβουλευτική αντιπροσωπία, στα πλαίσια του καθιερωµένου 

απολογισµού δραστηριοτήτων των κλάδων, έκανε ειδική αναφορά τόσο στην πορεία 

των διαπραγµατεύσεων για το Κυπριακό όσο και στα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών 

στην Κύπρο. 

 
130. ∆ιµελής αντιπροσωπία της Βουλής έλαβε µέρος, το Φεβρουάριο του 2009, σε 

σεµινάριο που διοργάνωσε ο βρετανικός κλάδος του CPA στο Λονδίνο και αφορούσε 

στη διεθνή µετανάστευση και την παράνοµη εµπορία ατόµων. 

 
131. Στα πλαίσια των ανταλλαγών επισκέψεων µεταξύ των κλάδων του CPA, 

πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στην Κύπρο επταµελούς κοινοβουλευτικής 

αντιπροσωπίας του καναδικού κλάδου µεταξύ 14ης και 18ης Μαρτίου 2009.  Της 

αντιπροσωπίας ηγείτο ο πρόεδρος του καναδικού κλάδου κ. Russ Hiebert.  Κατά τη 

διάρκεια των επαφών της, η καναδική αντιπροσωπία ενηµερώθηκε για τις εξελίξεις σε 

ό,τι αφορά στο κυπριακό πρόβληµα και συζήτησε θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος που 

απορρέουν από τη συµµετοχή Κύπρου και Καναδά στο CPA. 

 
Koινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) 
132. Πιο πρόσφατη δραστηριότητα της ΚΣ ΟΑΣΕ, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, 

ήταν η 18η Ετήσια Σύνοδος (Βίλνιους, Λιθουανία, 29 Ιουνίου-3 Ιουλίου 2009), στις 

εργασίες της οποίας πήραν µέρος τα τρία µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας στη 

Συνέλευση.  Γενικό θέµα της φετινής συνόδου ήταν “Ο ΟΑΣΕ: Αντιµετωπίζοντας τις 

Νέες Προκλήσεις Ασφάλειας”. 

 
133. Οι Κύπριοι βουλευτές είχαν ενεργό συµµετοχή στις εργασίες των τριών γενικών 

επιτροπών της Συνέλευσης, Επιτροπή Πολιτικών Θεµάτων και Ασφάλειας, Επιτροπή 

Οικονοµικών Θεµάτων, Τεχνολογίας, Επιστήµης και Περιβάλλοντος και Επιτροπή για τη 

∆ηµοκρατία, τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Ανθρωπιστικά Θέµατα, τόσο µε 

παρεµβάσεις στη γενική συζήτηση όσο και µε υποστήριξη των τροπολογιών που 

υπέβαλε η κυπριακή αντιπροσωπία σε προσχέδια ψηφισµάτων των επιτροπών.  Τα 
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ψηφίσµατα αυτά, µαζί µε αριθµό άλλων ψηφισµάτων για διάφορα θέµατα που 

απασχολούν τον οργανισµό, συνθέτουν την Τελική ∆ιακήρυξη της συνόδου.  

 
134. Στις αντιδράσεις µέλους της τουρκικής αντιπροσωπίας, το οποίο πρόβαλε ως 

ισχυρισµούς τη δήθεν µη ύπαρξη κατοχής στην Κύπρο και τη δήθεν έλλειψη πολιτικής 

βούλησης από τους Ελληνοκυπρίους για την εξεύρεση λύσης στο κυπριακό πρόβληµα, 

µέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας υπογράµµισε τη συνεχιζόµενη για τριάντα πέντε 

χρόνια τουρκική κατοχή εδάφους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, κράτους µέλους της ΕΕ, 

κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισµάτων του ΟΗΕ. 

Κατήγγειλε δε ότι συνέπεια της συνεχιζόµενης κατοχής αποτελεί και η πολιτική 

διοχέτευσης λαθροµεταναστών στην Κύπρο από την Τουρκία. Υπογραµµίζοντας ότι την 

πρωταρχική ευθύνη για την επίλυση του Κυπριακού έχει η Άγκυρα, ο Κύπριος 

βουλευτής απηύθυνε έκκληση όπως η Τουρκία επιδείξει πνεύµα συνεργασίας στις εν 

εξελίξει απευθείας συνοµιλίες προς επίτευξη βιώσιµης λύσης στο κυπριακό πρόβληµα, 

σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο.  

 
135. ∆ύο µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συµµετείχαν στις εργασίες των 

αντίστοιχων πολιτικών τους οµάδων. 

 
136. Προηγουµένως, δύο µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας πήραν µέρος στις 

εργασίες της 8ης Χειµερινής Συνάντησης (Βιέννη, 19-20 Φεβρουαρίου 2009), οι οποίες 

έχουν προπαρασκευαστικό χαρακτήρα ενόψει των ετήσιων συνόδων.  Στο πλαίσιο αυτό 

πραγµατοποιήθηκαν χωριστές συνεδρίες των τριών επιτροπών της Συνέλευσης. 

Σε κοινή συνεδρία των τριών επιτροπών διεξήχθη συζήτηση µε θέµα “Προτάσεις για µια 

νέα αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής ασφάλειας”, στη βάση των σχετικών προτάσεων των 

Προέδρων της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Γαλλίας.  

Τόσο την 8η Χειµερινή Συνάντηση όσο και τη 18η Ετήσια Σύνοδο της Συνέλευσης 

προσφώνησε η Ελληνίδα Υπουργός Εξωτερικών κ. Ντόρα Μπακογιάννη, µε την 

ιδιότητα της προεδρεύουσας του Συµβουλίου Υπουργών του ΟΑΣΕ, µετά την ανάληψη 

της προεδρίας του ΟΑΣΕ από την Ελλάδα, την 1η Ιανουαρίου 2009.  

 
137. Προηγούµενη τακτική δραστηριότητα της Συνέλευσης ήταν οι Φθινοπωρινές 

Συναντήσεις (Τορόντο, 18-21η Σεπτεµβρίου 2008), στο πλαίσιο των οποίων δύο µέλη 

της κυπριακής αντιπροσωπίας συµµετείχαν στην καθιερωµένη ∆ιάσκεψη, που είχε ως 

θέµα “Ο ΟΑΣΕ σε έναν ανοικτό κόσµο: Εµπόριο, ασφάλεια και µετανάστευση”.  
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Οι Κύπριοι βουλευτές έκαναν παρεµβάσεις στις ενότητες της ∆ιάσκεψης που 

αφορούσαν στο παγκόσµιο εµπόριο και στη µετανάστευση.  Ειδικά όσον αφορά στη 

µετανάστευση, µέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Κύπρος λόγω της σηµαντικής εισροής παράνοµων 

µεταναστών µέσω των κατεχοµένων, παραθέτοντας ακριβή στοιχεία και καταγγέλλοντας 

την άρνηση της Τουρκίας να συνεργαστεί για απάµβλυνση του προβλήµατος. Σηµείωσε 

ακόµα ότι, στη βάση στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος δέχεται κατ’ 

αναλογία πληθυσµού το µεγαλύτερο αριθµό αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ.  

 
138. Στο πλαίσιο αυτών των Φθινοπωρινών Συναντήσεων πραγµατοποιήθηκε το 7ο  

Κοινοβουλευτικό Φόρουµ του ΟΑΣΕ για τη Μεσόγειο µε κύρια θέµατα “Η διαδικασία της 

Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο” και “Η µεσογειακή διάσταση του ΟΑΣΕ”. Στο 

επίπεδο αυτό έγιναν από κυπριακής πλευράς ειδικές αναφορές στο Μεσανατολικό και 

στο Κυπριακό.  

Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας αναφέρθηκε στις εν εξελίξει συνοµιλίες όσον 

αφορά στο κυπριακό πρόβληµα, απευθύνοντας έκκληση στην Τουρκία να αδράξει την 

παρούσα ώθηση και να επιδείξει την αναγκαία πολιτική βούληση και πνεύµα 

συνεργασίας για την εξεύρεση µιας βιώσιµης και λειτουργικής λύσης η οποία να συνάδει 

µε το διεθνές δίκαιο, τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και τις αρχές της Τελικής Πράξης 

του Ελσίνκι. 

Μεταξύ των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν από κυπριακής πλευράς για την περαιτέρω 

αναβάθµιση της µεσογειακής διάστασης του ΟΑΣΕ περιλαµβανόταν και η ανάληψη 

ουσιαστικού ρόλου για την προώθηση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας και των 

ανταλλαγών µεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων αντιπροσώπων.  

 
139. Στο πλαίσιο των τριών πιο πάνω δραστηριοτήτων, η επικεφαλής της κυπριακής 

αντιπροσωπίας στην περίπτωση της Ετήσιας Συνόδου και ο αναπληρών επικεφαλής 

στις άλλες δύο περιπτώσεις πήραν επίσης µέρος σε συνεδρίες της Μόνιµης Επιτροπής, 

στις οποίες συµµετέχουν το προεδρείο της Συνέλευσης και οι επικεφαλής των 

αντιπροσωπιών.  

 
140. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο πραγµατοποιήθηκε στο ∆ουβλίνο, από τις 27 

µέχρι τις 29 Μαΐου 2009, η 6η Οικονοµική ∆ιάσκεψη της Συνέλευσης (οικονοµικές 

διασκέψεις πραγµατοποιούνται ανά διετία), στην οποία συµµετείχε µέλος της κυπριακής 

αντιπροσωπίας. Γενικό θέµα της ∆ιάσκεψης ήταν η παγκόσµια οικονοµική κρίση.  
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141. Πέραν των πιο πάνω δραστηριοτήτων, η επικεφαλής της κυπριακής 

αντιπροσωπίας συµµετείχε σε ∆ιάσκεψη που διοργάνωσε το ιταλικό κοινοβούλιο στις 

25 Μαρτίου 2009, µε θέµα “Ο παρών και ο µελλοντικός ρόλος του ΟΑΣΕ στην 

αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής ασφάλειας”.  Και στη ∆ιάσκεψη αυτή έγινε ειδική αναφορά 

στην περίπτωση της Κύπρου, η οποία, βιώνοντας για τριάντα πέντε χρόνια τώρα τις 

συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής, αποδίδει ύψιστη σηµασία στην 

επικράτηση του σεβασµού των θεµελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου και της Τελικής 

Πράξης του Ελσίνκι, ως βασικής προϋπόθεσης για την έγκαιρη, συλλογική και 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση των παγκόσµιων απειλών κατά της ασφάλειας. 

 
142. Τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συµµετείχαν, τέλος, σε αποστολή 

παρατηρητών της Συνέλευσης για την παρακολούθηση των γενικών εκλογών στις ΗΠΑ, 

οι οποίες διεξήχθησαν στις 4 Νοεµβρίου 2008. Οι Κύπριοι βουλευτές παρακολούθησαν 

τις εκλογικές διαδικασίες στην πολιτεία του Νέου Μεξικού.  

 
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας (∆ΣΟ)  
143. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετέχει στη ∆ΣΟ µε τριµελή αντιπροσωπία. Κατά 

την υπό επισκόπηση περίοδο και τα τρία µέλη κατείχαν σηµαντικές θέσεις σε όργανα 

της Συνέλευσης. Συγκεκριµένα, ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας εξελέγη 

µέλος της ∆ιεθνούς Γραµµατείας και µέλος της Επιτροπής Κανονισµού, ενώ οι άλλοι 

δύο βουλευτές είναι αντίστοιχα πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων και 

µέλος των Επιτροπών Οικονοµικών και Πολιτισµού.  

 
144. Το ∆εκέµβριο του 2008 η Βουλή των Αντιπροσώπων φιλοξένησε την κοινή 

συνεδρίαση της ∆ιεθνούς Γραµµατείας και των προέδρων των επιτροπών της ∆ΣΟ, 

κατά την οποία κατατέθηκαν προτάσεις για τη δράση της ∆ΣΟ για το 2009 σε σχέση µε 

τη συνεργασία µε διεθνείς οργανώσεις και την περαιτέρω δραστηριοποίηση των 

επιτροπών της.  Με την ευκαιρία της συνεδρίασής τους στην Κύπρο οι συµµετέχοντες 

έγιναν δεκτοί σε χωριστές συναντήσεις από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, από τον 

Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Είχαν 

επίσης άλλες χωριστές συναντήσεις µε εκπροσώπους της κυπριακής Εκκλησίας και των 

αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Κύριο θέµα συζήτησης υπήρξε το κυπριακό 

πρόβληµα και επιµέρους πτυχές του.  
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145. Η επόµενη κοινή συνεδρίαση της ∆ιεθνούς Γραµµατείας και των προέδρων των 

επιτροπών της ∆ΣΟ, στην οποία συµµετείχε και πάλι η κυπριακή κοινοβουλευτική 

αντιπροσωπία, πραγµατοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2009 στη Σόφια.  Την 31η  Μαρτίου 

2009 τα µέλη της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆ΣΟ συµµετείχαν σε συνέδριο µε θέµα “Η 

Κυριλλοµεθοδιανή παράδοση στην oρθοδοξία” το οποίο συνδιοργάνωσαν η 

Εθνοσυνέλευση της Βουλγαρίας, η Ακαδηµία Επιστηµών της χώρας και η ∆ΣΟ.  

 
146. Η τριµελής κυπριακή αντιπροσωπία πήρε µέρος σε διεθνές συνέδριο που 

διοργάνωσε η Επιτροπή ∆ιεθνούς Πολιτικής της ∆ΣΟ από τις 26 ως τις 29 Μαΐου 2009 

στην Εύβοια, µε θέµα “Η ορθόδοξη κοινότητα σε δοκιµασία από την παγκόσµια 

οικονοµική κρίση”.  Στο εν λόγω συνέδριο συµµετείχαν επίσης ως οµιλητές ειδικοί 

επιστήµονες, ερευνητές και κληρικοί.  

 
147. Η 16η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ∆ΣΟ πραγµατοποιήθηκε από τις 24 µέχρι τις 

28 Ιουνίου 2009 στο Βελιγράδι, όπου η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε 

από την τακτική της αντιπροσωπία. Κεντρικό θέµα των εργασιών ήταν “Η παγκόσµια 

οικονοµική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική, πνευµατική, πολιτιστική 

παράδοση της Ευρώπης.  Ο ρόλος της ορθοδοξίας”.  Για το θέµα εκδόθηκε σχετικό 

ψήφισµα.  Συζητήθηκε επίσης το ζήτηµα των προκλήσεων ενώπιον των ορθόδοξων 

χριστιανών στην αποσχισθείσα περιοχή του Κοσσυφοπεδίου.  Το σχετικό ψήφισµα που 

υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση καταδίκαζε τις πράξεις βίας σε  βάρος του 

σερβικού πληθυσµού και την καταστροφή των ορθόδοξων ιερών χώρων ως µνηµείων 

πολιτισµού.  

Πέρα από την ενεργό συµµετοχή τους στις πιο πάνω συνεδρίες, οι Κύπριοι βουλευτές 

είχαν την ευκαιρία να ενηµερώσουν τους συναδέλφους τους για τις εξελίξεις στο 

κυπριακό πρόβληµα και να τύχουν εκτενέστερης ενηµέρωσης για τις συνθήκες που 

επικρατούν σήµερα στην περιοχή του Κοσσυφοπεδίου, καθώς και για τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν οι Εκκλησίες σε χώρες µέλη της ∆ΣΟ.  

 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση ∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΣ ∆ΕΕ) -  
Ευρωπαϊκή ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ασφάλειας και Άµυνας (Ε∆ΣΑΑ) 
148. Μεταξύ Σεπτεµβρίου 2008 και Αυγούστου 2009 ο εκπρόσωπος της Βουλής στον 

εν λόγω οργανισµό πήρε µέρος στις εργασίες του 2ου Μέρους της Συνόδου 2008 της 

Συνέλευσης και σε συνεδρίες της ∆ιευρυµένης Προεδρικής Επιτροπής, της Πολιτικής 

Επιτροπής, της Επιτροπής Κοινοβουλευτικών και ∆ηµόσιων Σχέσεων και της 
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Επιτροπής Κανονισµού Λειτουργίας και Προνοµίων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. 

Εξάλλου, συµµετείχε στην καθιερωµένη εξαµηνιαία κοινή συνάντηση µε το Μόνιµο 

Συµβούλιο της ∆ΕΕ και την Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων και Ασφάλειας της ΕΕ. 

 
149. Στη διάρκεια της συνεδρίας της Πολιτικής Επιτροπής, στις 3 Οκτωβρίου, 

συζητήθηκαν εκθέσεις για την Κοινή Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας και Άµυνας, για 

την περιοχή της Κασπίας σε συνάρτηση µε την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για τη βόρεια 

διάσταση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και για τις τροµοκρατικές δραστηριότητες 

στα σύνορα µεταξύ Τουρκίας και Ιράκ.  

Σε ό,τι αφορά στη συνεδρία της Επιτροπής Κοινοβουλευτικών και ∆ηµόσιων Σχέσεων, 

που πραγµατοποιήθηκε την ίδια µέρα, συζητήθηκαν εκθέσεις για το ρόλο των 

κοινοβουλίων στην αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου και για την ανταπόκριση του 

κοινού στις διεθνείς στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Κύπριος εκπρόσωπος απέστειλε 

επιστολή προς τον εισηγητή της έκθεσης για το Κοσσυφοπέδιο, στην οποία ανέφερε ότι 

η Κύπρος δεν προτίθεται να αναγνωρίσει την απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου, αφού 

αυτή δεν αποτελεί συµφωνηµένη λύση ή πράξη υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, 

αλλά ούτε ενέργεια σύµφωνη µε τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Η επισήµανση αυτή 

περιλήφθηκε στην τελική έκθεση αυτούσια. 

Οι πιο πάνω εκθέσεις υιοθετήθηκαν κατά το 2ο Μέρος της Συνόδου 2008, που 

πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι µεταξύ 2 και 4 ∆εκεµβρίου 2008.  Στην ίδια σύνοδο 

υιοθετήθηκαν, µεταξύ άλλων, και εκθέσεις που αφορούσαν στις επιχειρήσεις της ΕΕ και 

την ευρωπαϊκή ασφάλεια µετά τον πόλεµο στη Γεωργία.  

 
150. Στις 23 και 24 Μαρτίου ο εκπρόσωπος της Βουλής συµµετείχε σε συνεδρίες της 

Πολιτικής Επιτροπής, της Επιτροπής Κοινοβουλευτικών και ∆ηµόσιων Σχέσεων και της 

Επιτροπής Κανονισµού Λειτουργίας και Προνοµίων.  Εξάλλου, σε συνάντηση των 

µελών της ΚΣ ∆ΕΕ µε το Μόνιµο Συµβούλιο της ∆ΕΕ και την Επιτροπή Πολιτικών 

Υποθέσεων και Ασφάλειας της ΕΕ, η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά τις ίδιες 

ηµεροµηνίες, έγινε ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε εκπροσώπους της 

τρέχουσας εξάµηνης γερµανικής προεδρίας της ∆ΕΕ και της τσεχικής προεδρίας της 

ΕΕ, καθώς και ενηµέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα της ΕΠΑΑ από 

εκπρόσωπο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι επιτροπές ασχολήθηκαν µε την πρώτη ανάγνωση εκθέσεων οι οποίες υιοθετήθηκαν 

στη σύνοδο της ολοµέλειας της ΚΣ ∆ΕΕ τον Ιούνιο του 2009. Μεταξύ άλλων, η Πολιτική 
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Επιτροπή ασχολήθηκε µε εκθέσεις που αφορούσαν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ) σε σχέση µε το µέλλον των ∆υτικών Βαλκανίων, στο 

θέµα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και της Μέσης Ανατολής, καθώς και στη συνεργασία 

ΕΕ - ΗΠΑ στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας.  Στα 

πλαίσια της Επιτροπής Κοινοβουλευτικών και ∆ηµόσιων Σχέσεων, συζητήθηκαν 

εκθέσεις µε θέµα τις δοµές διακοινοβουλευτικής συνεργασίας και την ευρωπαϊκή 

εκπαίδευση στον τοµέα της ΕΠΑΑ σε συνάρτηση µε την πρωτοβουλία “Erasmus” στα 

στρατιωτικά πλαίσια.  

∆εν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθεί η Βουλή στη σύνοδο της ολοµέλειας της 

Συνέλευσης τον Ιούνιο του 2009, λόγω των ευρωεκλογών που διεξήχθησαν κατά την 

ίδια περίοδο. 

 
Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΑΚΣ) 
151. Η Βουλή των Αντιπροσώπων έγινε µέλος του τότε Συνδέσµου Ασιατικών 

Κοινοβουλίων για την Ειρήνη (ΣΑΚΕ) το 2001, επιδιώκοντας την περαιτέρω ανάπτυξη 

των σχέσεών της µε κοινοβούλια ασιατικών κρατών στη βάση κοινών αρχών και 

επιδιώξεων.  Βάσει του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, η Κύπρος υπάγεται στη ∆υτική 

Ασία.  Το Νοέµβριο του 2006 στην Τεχεράνη αποφασίστηκε οµόφωνα όπως ο ΣΑΚΕ 

µετατραπεί σε Κοινοβουλευτική Συνέλευση, οπότε και µετονοµάστηκε σε Ασιατική 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΑΚΣ). Η σύνοδος αυτή, στην οποία συµµετείχε και η 

Κύπρος, θεωρήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση της ΑΚΣ.   

 
152. Το Αναθεωρηµένο Καταστατικό της ΑΚΣ προνοεί όπως η Κύπρος συµµετέχει µε 

δύο αντιπροσώπους.  Η Κύπρος εκπροσωπείται σε τρεις (3) εκ των έντεκα (11) 

υποεπιτροπών της ΑΚΣ, όπως και τα υπόλοιπα κοινοβούλια µέλη της Συνέλευσης.  Η 

Βουλή συµµετέχει συγκεκριµένα στις Υποεπιτροπές για την Απάµβλυνση της Φτώχιας 

στην Ασία, για την Πολιτιστική Ποικιλοµορφία και για το Σύµφωνο Φιλίας για την Ασία. 

 
153. Το Νοέµβριο του 2008 πραγµατοποιήθηκε η 3η Σύνοδος της ΑΚΣ στην Τζακάρτα 

της Ινδονησίας, στην οποία εκπροσωπήθηκε η Βουλή των Αντιπροσώπων από µία 

βουλευτή.  Στα πλαίσια της Συνόδου συνήλθε και το Εκτελεστικό Συµβούλιο της 

Συνέλευσης, το οποίο εξέτασε τόσο διαδικαστικά θέµατα όσο και προβλήµατα 

οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής φύσης της ευρύτερης περιοχής της Ασίας.  

Περαιτέρω, παρακάθησαν σε παράλληλες συνεδρίες οι µόνιµες επιτροπές, οι οποίες 

ασχολήθηκαν µε τα προσχέδια ψηφισµάτων που τους παρέπεµψαν οι αρµόδιες 
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υποεπιτροπές, µε εντολή να τα εξετάσουν και να αποφασίσουν για την προώθησή τους 

προς την ολοµέλεια της Συνέλευσης.   

Η Κυπρία αντιπρόσωπος πήρε µέρος κατά την ίδια Σύνοδο και σε συνεδρία της 

Επιτροπής για την Ειρήνη και την Ασφάλεια, ενηµερώνοντας τα µέλη της επιτροπής για 

τις τρέχουσες εξελίξεις στο κυπριακό πρόβληµα.  Σε παρέµβασή της για το 

παλαιστινιακό ζήτηµα, ως κύριο θέµα της εν λόγω συνεδρίας, η εκπρόσωπος της 

Βουλής επανέλαβε τη συµπαράσταση της χώρας µας προς τον παλαιστινιακό λαό και 

τόνισε την ανάγκη λήψης µέτρων στήριξης προς άρση του αποκλεισµού των 

Παλαιστινίων.  Οι Παλαιστίνιοι εκπρόσωποι στη συνεδρία εξέφρασαν µε τη σειρά τους 

τη δική τους υποστήριξη προς το δίκαιο αγώνα της Κύπρου για επανένωση.  Απόρροια 

των συζητήσεων για το Κυπριακό και το Παλαιστινιακό ήταν η προσθήκη αναφοράς στο 

σχετικό ψήφισµα της επιτροπής που καταδικάζει κάθε µορφή τροµοκρατίας από ένα 

κράτος εναντίον άλλου κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, των ψηφισµάτων του 

ΟΗΕ και της αρχής του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

 
154. Εντός του 2009 η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετείχε στις συνεδρίες των 

ακόλουθων υποεπιτροπών της ΑΚΣ: 

• Συνεδρία της Υποεπιτροπής για την Πολιτιστική Ποικιλοµορφία, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο 2009 στην Τεχεράνη.  Σ’ αυτή συζητήθηκε η έκθεση 

του γενικού γραµµατέα της ΑΚΣ για το οµώνυµο θέµα.  Αναθεωρηµένο σχετικό 

κείµενο προωθήθηκε στο Εκτελεστικό Συµβούλιο, που συνήλθε τον Αύγουστο 

2009 στην Τζακάρτα, µε τελικό προορισµό την 4η Σύνοδο της ΑΚΣ, που θα 

πραγµατοποιηθεί το Νοέµβριο του 2009 στην ίδια πόλη.  Η παρέµβαση της 

εκπροσώπου της Βουλής των Αντιπροσώπων συµπεριλήφθηκε στην τελική 

αναφορά της υποεπιτροπής προς το Εκτελεστικό Συµβούλιο.  Αναφερόταν 

ιδιαίτερα στην καταστροφή της πολιτιστικής κληρονοµιάς σε κατεχόµενες περιοχές, 

καθώς και σε συγκεκριµένα µέτρα για προστασία του πολιτιστικού πλούτου. 

 
• Συνεδρία της Υποεπιτροπής για την Απάµβλυνση της Φτώχιας στην Ασία, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2009 στην Καµπότζη.  Κατά τη διήµερη αυτή 

συνεδρία εξετάστηκαν εισηγήσεις και πορίσµατα της έκθεσης του γενικού 

γραµµατέα της ΑΚΣ για την απάµβλυνση της φτώχιας.  Το σχετικό προσχέδιο της 

έκθεσης προωθήθηκε, όπως και στην πιο πάνω περίπτωση, προς το Εκτελεστικό 

Συµβούλιο της ΑΚΣ (Τζακάρτα, Αύγουστος 2009) για έγκριση και ακολούθως προς 
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την ολοµέλεια της Συνέλευσης το Νοέµβριο του 2009.  Οι σχετικές εισηγήσεις του 

Κύπριου αντιπροσώπου ενσωµατώθηκαν και πάλι στο εν λόγω προσχέδιο της 

έκθεσης του γενικού γραµµατέα της ΑΚΣ.  Αφορούσαν σε σειρά πρακτικών κυρίως 

µέτρων που στοχεύουν στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και πιο 

µακροπρόθεσµα στη µείωση της εξάρτησης από τον εξωτερικό δανεισµό.  

Αναφέρονταν επίσης στην απευθείας παροχή κονδυλίων για την αγροτική 

ανάπτυξη από διεθνείς φορείς, ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος κακοδιαχείρισης ή 

φαινοµένων διαφθοράς. 

 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ (ΚΣ ΝΑΤΟ) 
155. Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος δε συµµετέχει στο ΝΑΤΟ και την Κοινοβουλευτική 

Συνέλευση του οργανισµού, κατά καιρούς προσκαλείται στα σεµινάρια µεσογειακού 

διαλόγου που διοργανώνει η Ειδική Οµάδα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

ΝΑΤΟ για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. 

 
156. Κατά την περίοδο Σεπτεµβρίου 2008 - Αυγούστου 2009 η Βουλή εκπροσωπήθηκε 

σε σεµινάριο µεσογειακού διαλόγου που πραγµατοποιήθηκε στο Άµπου Ντάµπι, στις 8 

και 9 Οκτωβρίου 2008, και το οποίο συνδιοργανώθηκε από την Ειδική Οµάδα της ΚΣ 

ΝΑΤΟ και το Υπουργείο Αρµόδιο για τις Υποθέσεις του Οµοσπονδιακού Εθνικού 

Συµβουλίου (Κοινοβουλίου) των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων. Κύριο θέµα του 

σεµιναρίου αποτέλεσε η Μέση Ανατολή ενώπιον παγκόσµιων προκλήσεων, ενώ 

συζητήθηκαν επίσης επιµέρους θέµατα, όπως οι αναδυόµενες νέες προκλήσεις και η 

πολιτική µεταρρύθµιση στη Μέση Ανατολή, η ασφάλεια των πηγών ενέργειας από τη 

σκοπιά του Αραβικού Κόλπου, η πρωτοβουλία συνεργασίας της Συνόδου του ΝΑΤΟ 

στην Κωνσταντινούπολη (2004) και η θεώρηση της ασφάλειας στον Αραβικό Κόλπο, 

καθώς και το ζήτηµα των πρωτοβουλιών και εµποδίων στο διαπολιτισµικό διάλογο.  
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∆. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Γενικά 
157. Κατά την απελθούσα σύνοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων ασχολήθηκε σε 

ικανοποιητικό βαθµό µε αρκετές από τις δραστηριότητες που απορρέουν από το ρόλο 

της ως εθνικού κοινοβουλίου χώρας µέλους της ΕΕ. Ειδικότερα,  ασχολήθηκε µε την 

εναρµόνιση της εσωτερικής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο, µε την 

παρακολούθηση της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στα πλαίσια της ΕΕ, µε τη µελέτη 

εγγράφων που προέρχονται από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και µε άλλες 

δραστηριότητες που στοχεύουν στην υλοποίηση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων 

στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. 

 
158. 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 2009, καθώς και για την Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής της για το 2010.  

Πρόσθετα, ενηµερώθηκε για τα θέµατα και τα συµπεράσµατα που απασχόλησαν τα 

σηµαντικότερα Συµβούλια Υπουργών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

γαλλικής και τσέχικης προεδρίας της ΕΕ.  

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

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

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

συµβάλλει σηµαντικά στην έγκαιρη και έγκυρη εξασφάλιση από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων στοιχείων και πληροφοριών σε σχέση µε τη διαδικασία λήψεως 

αποφάσεων στην ΕΕ.  Στη βάση της απόφασης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής κ. José Manuel Barroso να αποστέλλει από το Σεπτέµβριο του 2006 

κατευθείαν στα εθνικά κοινοβούλια όλα τα νοµοθετικά και συµβουλευτικά έγγραφα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεχίστηκε η αποστολή των εν λόγω νοµοθετικών 

προτάσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σηµειώνεται ότι, µε απόφαση της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τα εν λόγω έγγραφα 

αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλα τα µέλη της και παρακολουθούνται ταυτόχρονα από 

την Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 
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160. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εφαρµοστεί οι αναβαθµισµένες πρόνοιες για το 

ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων σε σχέση µε τις αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, αφού ακόµα δεν έχει τεθεί σε εφαρµογή η Μεταρρυθµιστική Συνθήκη 

της Λισαβόνας, η Βουλή των Αντιπροσώπων, µέσω της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία συµµετέχει στη ∆ιάσκεψη της COSAC, έχει 

δραστηριοποιηθεί ουσιαστικά στον τοµέα αυτό αξιοποιώντας τις υφιστάµενες πρόνοιες 

του Πρωτοκόλλου της Συνθήκης του Άµστερνταµ και της Συνθήκης της Λισαβóνας.  

Επιπρόσθετα, µέσω ανταλλαγής εµπειριών, απόψεων και πειραµατικών ασκήσεων στα 

πλαίσια της ∆ιάσκεψης αυτής, η Βουλή προετοιµάζεται, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στο 

ρόλο της άσκησης ελέγχου επί της εφαρµογής της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας.                          

 
161. 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 
162. Σε σχέση µε τις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υιοθέτηση του νέου 

κοινοτικού κεκτηµένου, που συνεχώς παράγεται σε επίπεδο ΕΕ, λειτούργησε µε 

επιτυχία ο µηχανισµός που έχει υιοθετηθεί για την καταγραφή κατά µήνα όλων των 

υποχρεώσεων που δηµιουργούνται για την Κύπρο σχετικά 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 ΕΕ.  Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα να υφίσταται αδίκως η Βουλή των Αντιπροσώπων την πίεση για ταχεία 
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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 
163. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

ετοιµάστηκαν σηµειώµατα αναφορικά µε καθένα από τα εκατό σαράντα τρία (143) 

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 σαράντα οκτώ (48) νοµοσχέδια ψηφίστηκαν σε νόµους και σαράντα οκτώ 

(48) κανονισµοί εγκρίθηκαν.  Για τα υπόλοιπα δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί η συζήτηση 

στις αρµόδιες επιτροπές.  Συνεχίστηκε επίσης ο έλεγχος για διαπίστωση της κατάθεσης 

των στοιχείων που η εκτελεστική εξουσία οφείλει να αποστέλλει σε σχέση µε κάθε 

εναρµονιστικό νοµοσχέδιο ή κανονισµό για την αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση του 

έργου της εξέτασής τους. 

Ειδικότερα, στα πλαίσια της νοµοθετικής της δραστηριότητας, η Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ασχολήθηκε επίσης µε το νοµοσχέδιο για τη 

Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

Κρατών Μελών τους αφενός και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου.  

 
Παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ 
164. Ο ρόλος αυτός της Βουλής υπαγορεύεται στα εθνικά κοινοβούλια από τη ∆ήλωση 

της Συνθήκης του Μάαστριχτ και το Πρωτόκολλο της Συνθήκης του Άµστερνταµ και 

απαιτεί έγκαιρη και συνεχή ενηµέρωσή της σε σχέση µε τα έγγραφα που κατατίθενται 

από την ΕΕ και ειδικότερα µε αυτά που αφορούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε 

νοµοθετικά ζητήµατα.  Η Βουλή εξασφαλίζει 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: 
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• Ηµερήσιες διατάξεις του Συµβουλίου Υπουργών της ΕΕ. 

• Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Υπουργών της ΕΕ. 

• Ηµερήσιες διατάξεις της ολοµέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

• Αποτελέσµατα των εργασιών της ολοµέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

• Σηµειώµατα, ανακοινωθέντα ή εκθέσεις θεσµικών οργάνων της ΕΕ. 

• Σηµειώµατα ή προπαρασκευαστικά έγγραφα νοµοθετικού περιεχοµένου από τα 

θεσµικά όργανα της ΕΕ. 

• Ετήσιο νοµοθετικό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

• Ετήσια στρατηγική πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 
165. 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 

ΕΕ. 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 δυνατό περισσότερων οµάδων 

ενδιαφερόµενων πολιτών στη διαδικασία αυτή.  Εξάλλου, ο λόγος για τον οποίο 

υφίσταται η διαδικασία αυτή σε όλα τα κοινοβούλια της ΕΕ είναι ακριβώς η ανάγκη να 

µειωθεί το δηµοκρατικό έλλειµµα που παρουσιάζεται, λόγω της µεγάλης απόστασης 

των πολιτών κάθε χώρας µέλους από το κέντρο λήψεως αποφάσεων.  Η εµπλοκή των 

πολιτών, η πρόσκληση συχνότερα και πιο συστηµατικά  ενδιαφερόµενων οµάδων στις 

συνεδρίες των αρµόδιων επιτροπών, καθιστά τους πολίτες κοινωνούς των θεµάτων που 

αποφασίζονται στην ΕΕ, τους προετοιµάζει, αλλά και τους παρέχει την ευκαιρία να 

εκφράσουν τις απόψεις τους έγκαιρα, στο στάδιο που οι αποφάσεις της ΕΕ δεν είναι 

ακόµα οριστικές.   

 
166. Μέσα σε αυτό το πνεύµα εξετάστηκαν σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων η πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των προσπαθειών των κρατών µελών να 

µειώσουν τις οικείες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσµεύσεις 

της Κοινότητας για µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου µέχρι το έτος 2020, και 

η πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την 
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προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Κατά τις συνεδριάσεις αυτές 

δόθηκε η ευκαιρία στους εκπροσώπους των οργανωµένων συνόλων να εκφράσουν 

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

τους για τις υπό αναφορά προτάσεις Οδηγιών, οι οποίες δεν έχουν ακόµα λάβει τελική ή 

δεσµευτική µορφή, µε στόχο τα νοµοθετικά µέτρα που θα προκύψουν από αυτές να 

προσαρµοστούν όσο το δυνατό στις ανάγκες και στις προσδοκίες των δικών µας 

πολιτών. 

 
167. Στα πλαίσια της παρακολούθησης των εξελίξεων σε επίπεδο ΕΕ, η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πραγµατοποίησε επίσης 

συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων µε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Αρµόδιο για τις Επιχειρήσεις και τη Βιοµηχανία, κ. Günter Verheugen. 

 
168. Στις Κοινοβουλευτικές 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 
169. Στα πλαίσια άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου από τις αρµόδιες επιτροπές, 

εξετάστηκαν πρόσθετα και άλλα θέµατα που αφορούν ή σχετίζονται µε αποφάσεις που 

λαµβάνονται σε επίπεδο ΕΕ και των οποίων η εφαρµογή επηρεάζει άµεσα τη χώρα µας. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι δεσµεύσεις της Κύπρου έναντι της ΕΕ για παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, ο σχεδιασµός και οι προετοιµασίες που γίνονται για 

την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία το 2012 και η 

ανάγκη αποτελεσµατικής πίεσης προς την Τουρκία, ώστε να υποχρεωθεί να υλοποιήσει 

τις ευρωπαϊκές της δεσµεύσεις και ειδικότερα σε σχέση µε την επικύρωση του 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. 
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170. 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. 
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Ε. ΕΡΕΥΝΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Γενικά 
171. Στον τοµέα ερευνών, εκδόσεων και επικοινωνίας αναπτύχθηκε και κατά την υπό 

επισκόπηση περίοδο ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Η εντεταλµένη υπηρεσία 

ασχολήθηκε µε τη γλωσσική και εκδοτική επιµέλεια των πρακτικών των συνεδριάσεων 

της ολοµέλειας, καθώς και όλων των υπό έκδοση  κειµένων που ετοιµάζονται από τα 

µέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής (εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών, υπό ψήφιση 

σχέδια νόµου/κανονισµοί, ερωτήσεις βουλευτών).  Ταυτόχρονα, δόθηκε ιδιαίτερη 

έµφαση στην άµεση ενηµέρωση και στον εµπλουτισµό της ιστοσελίδας της Βουλής, 

καθώς και στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας. Tέλος, µε στόχο την υλοποίηση της 

επιθυµίας της Bουλής να στηρίζει τους ανθρώπους των γραµµάτων και των τεχνών και 

να συµµετέχει στην αντιµετώπιση πολλών κοινωνικών προβληµάτων, οργανώθηκε και 

πραγµατοποιήθηκε µια σειρά από πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις.  

 
Πρακτικά των συνεδριάσεων της ολοµέλειας 

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

συνεδριάσεων της ολοµέλειας τηρήθηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η 

προθεσµία που θέτει ο Κανονισµός της Βουλής των Αντιπροσώπων για ετοιµασία των 

κειµένων, τα οποία βρίσκονταν έγκαιρα στη διάθεση όλων των βουλευτών για έλεγχο 

των αγορεύσεών τους.  Παράλληλα, τα πρακτικά της ολοµέλειας καταχωρίζονταν στην 

ιστοσελίδα της Βουλής, γεγονός που αποτελεί συνεισφορά στον πολίτη και αξιόλογη 

υπηρεσία στον τοµέα της διαφάνειας της πολιτικής ζωής του τόπου, ιδιαίτερα αφού 

εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβληµα της καθυστέρησης στην εκτύπωση των 

πρακτικών από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.   

Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε τις συνεδριάσεις της ολοµέλειας περιλαµβάνονται στο 

Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις. 

 
Ερωτήσεις βουλευτών και απαντήσεις υπουργών 

173. Οι ερωτήσεις των βουλευτών προς τους καθ’ ύλην αρµόδιους υπουργούς 

αποτελούν ένα σηµαντικό τοµέα δράσης των µελών του σώµατος και συνάµα ένα µέσο 

άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, αφού εστιάζονται κυρίως στις πράξεις ή 

παραλείψεις της εκτελεστικής εξουσίας.  Κατά την παρελθούσα σύνοδο υποβλήθηκαν 

από τους βουλευτές εξακόσιες είκοσι τρεις (623) ερωτήσεις και λήφθηκαν  από τους 
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καθ’ ύλην αρµόδιους υπουργούς επτακόσιες δεκαεπτά (717) 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 
174. 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. 

 
• Εβδοµάδα Αξιοπρέπειας και ∆ικαιοσύνης για τους Κρατουµένους  
 Στις 10 Οκτωβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε στη Βουλή εκδήλωση, σε συνεργασία 

µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, στα πλαίσια της Εβδοµάδας 

Αξιοπρέπειας και ∆ικαιοσύνης για τους Κρατουµένους, την οποία έχει κηρύξει η 

Ύπατος Αρµοστής των Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στη 

Γενεύη.  Την ηµέρα της εκδήλωσης λειτούργησαν στο Αίθριο της Βουλής 

Βιωµατικά Εργαστήρια Απασχόλησης Κρατουµένων, τα οποία είχαν την ευκαιρία 

να επισκεφθούν τα µέλη του κοινοβουλίου και πλήθος κόσµου.  
 
• Έκτακτη Σύνοδος της Παιδοβουλής στα πλαίσια του Ραδιοµαραθωνίου για 

τα Παιδιά µε Ειδικές Ανάγκες 
Στις 17 Οκτωβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε, υπό την προεδρία του Προέδρου της 

Βουλής των Αντιπροσώπων, Έκτακτη Σύνοδος της Παιδοβουλής στα πλαίσια του 

Ραδιοµαραθωνίου για τα Παιδιά µε Ειδικές Ανάγκες, που διοργανώθηκε από την 

Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευηµερίας του Παιδιού.   

 
• “Οι πραγµατικοί άνδρες δεν ασκούν βία κατά των γυναικών” 

Στις 2 ∆εκεµβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε στο Πολυδύναµο ∆ηµοτικό Κέντρο 

Λευκωσίας εκδήλωση µε θέµα “Οι πραγµατικοί άνδρες δεν ασκούν βία κατά των 

γυναικών”.  Στην εκδήλωση µίλησαν ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Πρώτος 

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) κ. José 
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Mendes Bota και η βουλευτής και µέλος της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Γυναικών 

και Ανδρών της ΚΣΣΕ κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου.  Την εκδήλωση έκλεισε 

µουσικό πρόγραµµα µε ορχηστρικά έργα δύο Κυπρίων συνθετριών. 

 
• Προστασία προσωπικών δεδοµένων  

Στις 28 Ιανουαρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε στο Αίθριο της Βουλής εκδήλωση µε 

την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ηµέρας Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, που 

διοργανώθηκε σε συνεργασία µε την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών 

∆εδοµένων.  Στην εκδήλωση, που περιλάµβανε έκθεση αφίσας Ευρωπαϊκών 

Αρχών Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, απηύθυναν χαιρετισµό εκ µέρους 

του Προέδρου της Βουλής ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα κ. Σοφοκλής Φυττής και η Επίτροπος Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων κ. Γούλλα Φράγκου.  

 
• Πολιτικό µνηµόσυνο του πρώην Προέδρου της Βουλής Αλέκου Μιχαηλίδη 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε στην Πύλη Αµµοχώστου πολιτικό 

µνηµόσυνο του πρώην Προέδρου της Βουλής Αλέκου Μιχαηλίδη.  Στην εκδήλωση 

µίλησαν ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος.  

Ακολούθησαν αποσπάσµατα από το βιβλίο “Αλέκος Μιχαηλίδης, Πορεία 

∆ηµιουργίας και Προσφοράς” και µουσικό πρόγραµµα από τη Συµφωνική 

Ορχήστρα Νέων.  Η εκδήλωση περιλάµβανε και έκθεση φωτογραφίας για την 

πολιτική δράση του Αλέκου Μιχαηλίδη.  

 
• “Η συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική και πολιτική ζωή 

της γυναίκας” 
Στις 20 Μαρτίου 2009 πραγµατοποιήθηκε στο Πολυδύναµο ∆ηµοτικό Κέντρο 

Λευκωσίας εκδήλωση µε θέµα “Η συµφιλίωση της οικογενειακής µε την 

επαγγελµατική και πολιτική ζωή της γυναίκας”.  Στην εκδήλωση απηύθυναν 

χαιρετισµό ο Πρόεδρος της Βουλής, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλα Χαραλάµπους και ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και 

∆ηµοσίας Τάξεως κ. Λουκάς Λουκά.  Οµιλήτρια ήταν η πρόεδρος της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών κ. 

Ντίνα Ακκελίδου.  Η εκδήλωση περιλάµβανε µουσικό πρόγραµµα και έκθεση 

έργων Κυπρίων γυναικών ζωγράφων. 
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• “Μαρία Κάλλας, 30 χρόνια µετά - Μια φωτογραφική αναδροµή” 

Στις 30 Μαρτίου 2009 πραγµατοποιήθηκαν στη ∆ηµοσιογραφική Εστία τα εγκαίνια 

της έκθεσης του Ιδρύµατος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό 

και τη ∆ηµοκρατία “Μαρία Κάλλας, 30 χρόνια µετά - Μια φωτογραφική αναδροµή”, 

που φιλοξενήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων  στα πλαίσια του 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των δύο κοινοβουλίων.  Οµιλητές στην εκδήλωση 

ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο γενικός γραµµατέας του 

Ιδρύµατος της Βουλής των Ελλήνων καθηγητής κ. Ευάγγελος Χρυσός και ο 

γενικός γραµµατέας της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκος Στεφάνου.  Η έκθεση 

φιλοξενήθηκε στην Κύπρο µέχρι και τις 11 Απριλίου.  

 
• “Κλιµατικές αλλαγές και αναπτυξιακό µοντέλο” 

Στις 18 Μαΐου 2009 η Βουλή πραγµατοποίησε, σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία 

Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, εκδήλωση µε θέµα 

“Κλιµατικές αλλαγές και αναπτυξιακό µοντέλο”.  Στην εκδήλωσε απηύθυναν 

χαιρετισµό ο Πρόεδρος της Βουλής και ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας 

Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου κ. Χρίστος Θεοδώρου.  

Ακολούθησαν οµιλίες από το δόκτορα Πάνο Χατζηνικολάου, µέλος του 

επιστηµονικού προσωπικού του Κέντρου Έρευνας Ενέργειας, Περιβάλλοντος και 

Υδάτινων Πόρων στο Ινστιτούτο Κύπρου, και το δόκτορα Θεόδωρο Παναγιώτου, 

καθηγητή οικονοµικών και περιβαλλοντικής πολιτικής στο Πανεπιστήµιο 

Χάρβαρντ. 

 
• Παιδιά µε ιδιαίτερες ικανότητες 

Στις 11 Ιουνίου 2009 φιλοξενήθηκε στο Αίθριο της Βουλής έκθεση της Μη 

Κυβερνητικής Οργάνωσης ΠΡΟΣΒΑΣΗ, του Συνδέσµου Γονέων και Φίλων 

Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Λεµεσού και του Ιδρύµατος Μαργαρίτας Λιασίδου µε 

θέµα “Παιδιά µε Ιδιαίτερες Ικανότητες”.  Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο 

Πρόεδρος της Βουλής. 

 
• Εικαστικά έργα εφήβων και νέων χρηστών ναρκωτικών 

Στις 25 και 26 Ιουνίου φιλοξενήθηκε στο Αίθριο της Βουλής έκθεση εικαστικών 

δηµιουργιών εφήβων και νέων θεραπευοµένων του Κέντρου Συµβουλευτικής 

Εφήβων και Οικογένειας ΠΕΡΣΕΑΣ.  Στα εγκαίνια της έκθεσης, που 
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διοργανώθηκε µε την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά των Ναρκωτικών, 

µίλησε ο Πρόεδρος της Βουλής και η επιστηµονική συντονίστρια του κέντρου 

ΠΕΡΣΕΑΣ κ. Άννα Πετρίδου.  Τα έργα που παρουσιάστηκαν δηµιουργήθηκαν στα 

πλαίσια της θεραπευτικής διαδικασίας και αναδεικνύουν την πορεία των εφήβων 

και νέων χρηστών από τον εγκλωβισµό της ουσίας εξάρτησης στην αναζήτηση 

των ουσιαστικών βιωµάτων της ζωής. 

 
• “Η γελοιογραφία στην Ευρώπη των 27” 

Από τις 30 Ιουνίου µέχρι και τις 8 Ιουλίου 2009 η Βουλή φιλοξένησε στην Πύλη 

Αµµοχώστου την έκθεση της Βουλής των Ελλήνων “Η γελοιογραφία στην Ευρώπη 

των 27”.  Τα εγκαίνια της έκθεσης, στην οποία συµµετείχαν 91 γελοιογράφοι από 

τις 27 χώρες της ΕΕ, τέλεσαν, στην παρουσία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, ο 

Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. ∆ηµήτριος Γ. Σιούφας και ο Πρόεδρος της 

Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Μάριος Καρογιάν.  Στην εκδήλωση απηύθυνε 

χαιρετισµό εκ µέρους της Λέσχης Ελλήνων Γελοιογράφων ο κ. Σπύρος 

Ορνεράκης. 

 
Επισκέψεις εκπαιδευτηρίων  
175. 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 ανώτερη. 
 
Ιστοσελίδα της Βουλής 

176. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο στην καθηµερινή 

ενηµέρωση και στον εµπλουτισµό της ιστοσελίδας της Βουλής, µε στόχο η ανοικτή 

γραµµή επικοινωνίας του κοινοβουλίου µε τον πολίτη, που εγκαινιάστηκε τα 

προηγούµενα χρόνια, να βελτιώνεται ολοένα και περισσότερο.  
 
Έρευνες και µελέτες 
177. 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 
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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.   

 
Πληροφορική και επικοινωνία 
178. Κατά την περίοδο αυτή ο αριθµός του ανθρώπινου δυναµικού στο οποίο 

παρέχεται συνεχής υποστήριξη διαµορφώθηκε στα διακόσια πενήντα περίπου άτοµα 

(βουλευτές, προσωπικό, κοινοβουλευτικοί συνεργάτες, δηµοσιογράφοι). 

 
179. Παραλήφθηκε και εγκαταστάθηκε συµπληρωµατικός εξοπλισµός για τις υπηρεσίες 

της Βουλής (υπολογιστές, φωτοτυπικές, εκτυπωτές), µε τον οποίο συµπληρώθηκε η 

ανανέωση του εξοπλισµού στο κοινοβούλιο.  Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι εισήχθη και 

εφαρµόζεται πρόγραµµα ανακύκλωσης µελανιών.  Επιπλέον, αντικαταστάθηκαν οι 

προσωπικοί εκτυπωτές των βουλευτών και οι παλιοί εγκαταστάθηκαν σε γραφεία 

υπαλλήλων που µέχρι τότε εξυπηρετούνταν αποκλειστικά µε εκτυπωτές δικτύου.  Την 

ίδια περίοδο παραλήφθηκαν, ετοιµάστηκαν και διανεµήθηκαν οκτώ φορητοί 

υπολογιστές για τους διευθυντές των υπηρεσιών της Βουλής, καθώς και για άλλες 

ανάγκες. Επίσης, κατόπιν προσφορών αγοράστηκε πρόσθετος εξοπλισµός για την 

πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων που πραγµατοποιεί η Βουλή. 

 
180. Παράλληλα, λόγω της έλευσης νέων υπαλλήλων και κοινοβουλευτικών 

συνεργατών, αναβαθµίστηκε η δυναµικότητα του εσωτερικού δικτύου.  Για το σκοπό 

αυτό ζητήθηκε από το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής δεύτερο subnet (υποδίκτυο), 

που παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων χρηστών. 

 
181. Η εκπαίδευση σε νέα συστήµατα συνεχίστηκε µε την ενηµέρωση σαράντα πέντε 

νέων και παλιών υπαλλήλων και κοινοβουλευτικών συνεργατών στη χρήση του 

Συστήµατος Αυτοµατοποίησης Γραφείου, τη χρήση διάφορων προγραµµάτων, καθώς 

και στους τρόπους πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από χώρους εκτός 

Βουλής. Ο χώρος εκπαίδευσης χρησιµοποιείται τακτικά για την ενηµέρωση 

προσωπικού και κοινοβουλευτικών συνεργατών σε ανάλογα θέµατα, σύµφωνα και µε 

την πρακτική των κοινοβουλίων των άλλων χωρών της ΕΕ.  
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Οι αρµόδιοι λειτουργοί εκπαιδεύτηκαν στο τεχνικό µέρος της αντιµετώπισης 

πρωτοβάθµιων προβληµάτων του Συστήµατος Αυτοµατοποίησης Γραφείου.  Με τη 

συνεχή µεγέθυνση του ηλεκτρονικού αρχείου (46 000 επίσηµα και διπλάσια 

συµπληρωµατικά έγγραφα και 3 634 φάκελοι µέχρι τον Ιούλιο του 2009) η ανάγκη 

επισήµανσης και επίλυσης προβληµάτων κατέστη καθοριστικής σηµασίας και η 

ανταπόκριση είναι άµεση.  Παράλληλα, δηµιουργήθηκε ηλεκτρονικό φωτογραφικό 

αρχείο, στο οποίο άρχισε η καταχώριση φωτογραφικού υλικού για εύκολη πρόσβαση 

και χρήση.   

 
182. Την ίδια περίοδο αναβαθµίστηκε το ανεξάρτητο δίκτυο Wi-Fi για γρηγορότερη 

πρόσβαση και διευκόλυνση των δηµοσιογράφων και των επισκεπτών της Βουλής και 

µετετράπη σε ανοιχτό δίκτυο.  

 
183. Εξάλλου, παρασχέθηκε στήριξη στο έργο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το 

Φάκελο της Κύπρου. Για σκοπούς εξυπηρέτησης του έργου της επιτροπής 

παραγγέλθηκε ειδικός σαρωτής και άλλος εξοπλισµός και προχώρησε ο σχεδιασµός για 

την ψηφιοποίηση, τη φύλαξη  και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του σχετικού υλικού 

(έντυπου, οπτικού και ακουστικού). 

 
184. Για την προώθηση του θέµατος του IPEX (Σύστηµα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας 

µεταξύ των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) έγιναν όλες οι ενέργειες σε 

συνεργασία µε το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής και σύντοµα τίθεται σε εφαρµογή η 

αυτοµατοποιηµένη επιλεκτική αρχειακή σύνδεση της Βουλής των Αντιπροσώπων µε τα 

άλλα κοινοβούλια. 

 
185. Υπήρξε επίσης δραστηριοποίηση στο θέµα της ψηφιοποίησης παλιών και άλλων 

εκδόσεων που βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη της Βουλής και της συντήρησής τους, αν 

αυτή απαιτείται, για διευκόλυνση των ερευνητών, των µελετητών και άλλων 

ενδιαφεροµένων. Για το σκοπό αυτό παραγγέλθηκε και αναµένεται να παραληφθεί 

σύντοµα ειδικός σαρωτής βιβλίων και έχουν γίνει όλες οι προεργασίες για την έναρξη 

του προγράµµατος ψηφιοποίησης της Βιβλιοθήκης.  Παράλληλα, έχει ήδη συγκεντρωθεί 

σηµαντικός όγκος ψηφιοποιηµένου υλικού που παρήχθη είτε από τη Βουλή είτε από 

αλλού και είναι έτοιµο προς καταχώριση. 
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186. Έντονη δραστηριότητα υπήρξε επίσης για τον προσδιορισµό των αναγκών στα 

ηλεκτρονικά και οπτικοακουστικά θέµατα, την καλωδίωση, τους ειδικούς χώρους και 

τους ειδικούς εξοπλισµούς για το νέο κτίριο της Βουλής.  Εξετάστηκαν επίσης οι αρχικές 

µελέτες και υποδείχθηκαν οι αναγκαίες τροποποιήσεις, προσθήκες και αναβαθµίσεις 

σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα και µε πρόνοια εγκατάστασης εξοπλισµού ικανού να 

εξυπηρετήσει αποτελεσµατικά τη Βουλή µέχρι το 2030. 
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ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 
187. 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. 
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Ζ. ΑΡΧΕΙΟ 
 
188. 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. 

 
189. Η δυνατότητα του Αρχείου να διαδραµατίζει µε επιτυχία και αποτελεσµατικότητα 

το ρόλο του έχει αναβαθµιστεί λόγω της εισαγωγής στη Βουλή, το πρώτο εξάµηνο του 

2006,  του Συστήµατος Αυτοµατοποίησης Γραφείου.  Ο αριθµός των ηλεκτρονικών 

φακέλων που δηµιουργήθηκαν στο Αρχείο στο Σύστηµα Αυτοµατοποίησης Γραφείου 

ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα (3 629) και κατά την υπό 

επισκόπηση περίοδο έχουν καταχωριστεί δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο 

(15 482) έγγραφα.  

 
190. Κατά την Τρίτη Σύνοδο της Ένατης Βουλευτικής Περιόδου κατατέθηκαν στη 

Βουλή από την εκτελεστική εξουσία διακόσια τριάντα εννέα (239)  νοµοσχέδια και 

εκατόν εξήντα δύο (162) κανονισµοί,  από τους οποίους τριάντα έξι (36) είναι σχέδια 

υπηρεσίας.  Κατατέθηκαν επίσης πενήντα (50) προτάσεις νόµου από βουλευτές και 

κοινοβουλευτικές επιτροπές. 

 
191. Η ολοµέλεια του σώµατος ψήφισε σε νόµους διακόσια τριάντα πέντε (235) 

νοµοσχέδια και είκοσι έξι (26) προτάσεις νόµου.  Πρόσθετα, ενέκρινε κατά την Τρίτη 

Σύνοδο εκατό δεκατέσσερις (114) κανονισµούς [τριάντα τέσσερα (34) ήταν σχέδια 

υπηρεσίας] και απέρριψε τρία (3) νοµοσχέδια, έναν (1) κανονισµό και τέσσερις (4) 

προτάσεις νόµου.  Η εκτελεστική εξουσία απέσυρε δώδεκα (12) νοµοσχέδια και είκοσι  

(20) κανονισµούς.  Αποσύρθηκαν επίσης και δύο (2) προτάσεις νόµου. 

 
192. Στις 9 Απριλίου 2009 η ολοµέλεια του σώµατος ψήφισε µε πλειοψηφία την 

πρόταση νόµου που αφορούσε τη µείωση  του συντελεστή φόρου προστιθέµενης αξίας 

(ΦΠΑ) στο 5% των υπηρεσιών εστιατορίου και άλλων παρόµοιων υπηρεσιών 

επισιτισµού, εξαιρουµένης της διάθεσης οινοπνευµατωδών ποτών, µπίρας και κρασιού.  

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάµει του 

άρθρου 51.1 του συντάγµατος, ανέπεµψε στις 23 Απριλίου 2009 τον περί Φόρου 

Προστιθέµενης Αξίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόµο του 2009 για επανεξέταση.  Στις 7 
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Μαΐου 2009 η ολοµέλεια του σώµατος απέρριψε την αναποµπή του Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας και ο νόµος, µε αριθµό αναφοράς 1/2009, βρίσκεται στο Ανώτατο 

∆ικαστήριο για γνωµάτευση. 

 
193. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι βουλευτές υπέβαλαν προς τα αρµόδια 

υπουργεία εξακόσιες είκοσι τρεις (623) ερωτήσεις και έλαβαν τετρακόσιες σαράντα µία 

(441) απαντήσεις που αφορούσαν ερωτήσεις της ίδιας συνόδου και διακόσιες 

εβδοµήντα έξι (276) απαντήσεις που αφορούσαν ερωτήσεις προηγούµενων συνόδων, 

συνολικά επτακόσιες δεκαεπτά  (717). 

 
194. Τα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος θέµατα που ενεγράφησαν από τους 

βουλευτές, είτε στην ολοµέλεια του σώµατος είτε αυτεπάγγελτα στις κοινοβουλευτικές 

επιτροπές, ανέρχονται στα τριακόσια είκοσι (320),  από τα οποία τέσσερα (4) 

ενεγράφησαν στην ολοµέλεια και τριακόσια δεκαέξι (316) στις επιτροπές.  ∆ώδεκα (12) 

από τα θέµατα αυτά συζητήθηκαν στην ολοµέλεια του σώµατος. 

 
195. Σχετικά στοιχεία περιλαµβάνονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις. 

 
196. Η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε κατά την Τρίτη Σύνοδο ογδόντα τρία  (83) 

αιτιολογικά σηµειώµατα για την πρόσληψη ή την παράταση των υπηρεσιών έκτακτου 

προσωπικού στη δηµόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία και δεκαοχτώ (18) σηµειώµατα 

που αφορούν την πρόσληψη ή την παράταση των υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων σε 

διάφορους ηµικρατικούς οργανισµούς. 

 
Αναφορές του Προέδρου της Βουλής προ ηµερησίας διατάξεως 
197. Προ ηµερησίας διατάξεως της ολοµέλειας του σώµατος έγιναν οι ακόλουθες 

αναφορές από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων:  

 
• Στην επέτειο της κυπριακής ανεξαρτησίας. 

Στο Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού.  

Στο θάνατο του πρώην βουλευτή Νεόφυτου Ηλία.  

(2 Οκτωβρίου 2008) 

 
• Στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. 

 Στην ανακήρυξη του ψευδοκράτους. 
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 Στη ∆ιεθνή Ηµέρα Ανάµνησης των Θυµάτων των ∆ύο Παγκόσµιων Πολέµων. 

 (13 Νοεµβρίου 2008) 

 
• Στο θάνατο του Κυριάκου Μάτση. 

 (20 Νοεµβρίου 2008) 

 
• Στην εξηκοστή επέτειο της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των  Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων. 

 (4 ∆εκεµβρίου 2008) 

 
• Στην Ηµέρα της Μεσογείου. 

 (19 Μαρτίου 2009) 

 
• Στην επέτειο του χουντικού πραξικοπήµατος. 

Στη γενοκτονία των Αρµενίων. 

Στην πέµπτη επέτειο από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. 

Στην Εργατική Πρωτοµαγιά. 

Στο θάνατο λειτουργού της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

(30 Απριλίου 2009) 

 
• Στο θάνατο του πρώην βουλευτή Νίκου Βασιλειάδη. 

 Στην ανάγκη για διακρίβωση της τύχης των αγνοουµένων στα πλαίσια των 

εκδηλώσεων του Μαραθωνίου Αγάπης Αγνοουµένων. 

 (7 Μαΐου 2009) 

 
• Στην Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων. 

(21η Μαΐου 2009) 

 
198. Στις 6 Νοεµβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο 

έρανος της Παπαρούνας για τους βετεράνους των δύο παγκόσµιων πολέµων. 

 
199. Στις 23 Απριλίου 2009 πραγµατοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ειδική 

συνεδρία µε αφορµή την επίσηµη επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. 
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200. Στις 2 Ιουλίου 2009 η ολοµέλεια του σώµατος ενέκρινε τον τελικό απολογισµό για 

το έτος 2008, όπως αυτός παρουσιάζεται στη δηµοσιονοµική έκθεση για το 2008, 

σύµφωνα µε το άρθρο 81(2) του Συντάγµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

 
Ψηφίσµατα που ενέκρινε η ολοµέλεια   
201. Η ολοµέλεια της Βουλής ενέκρινε επίσης κατά την υπό επισκόπηση περίοδο 

επτά  (7) ψηφίσµατα που αφορούσαν τα πιο κάτω θέµατα: 

 
• Ψήφισµα µε την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας ∆ράσης κατά των Κλιµατικών 

Αλλαγών και εξαιτίας της έντονης ανησυχίας για τα ακραία καιρικά φαινόµενα που 

παρατηρούνται παγκοσµίως και τα οποία απασχολούν όλη τη διεθνή κοινότητα.   

 (11.12.2008) 

 
• Ψήφισµα, µε αφορµή τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τον άδικο χαµό 

αθώων ανθρώπων, καταδίκης της κλιµακούµενης βίας του Ισραήλ στη Λωρίδα της 

Γάζας.   

 (8.1.2009) 

 
• Ψήφισµα, µε αφορµή τις δηλώσεις του Τούρκου πρώην στρατιώτη Αττίλα Ολγκάτς 

για συµµετοχή του σε εκτελέσεις Ελληνοκυπρίων αιχµαλώτων κατά την τουρκική 

εισβολή του 1974, καταδίκης των εγκληµάτων πολέµου στα οποία προέβησαν τα 

τουρκικά στρατεύµατα εισβολής στην Κύπρο από το 1974 και εντεύθεν.   

 (29.1.2009) 

 
• Ψήφισµα, µε την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, 

για τη γυναίκα.   

 (5.3.2009) 

 
• Ψήφισµα, µε αφορµή την εγγραφή θέµατος στο Κεφάλαιο Τέταρτο για την ανάγκη 

υποβολής αίτησης της Κύπρου για ένταξη στο Συνεταιρισµό για την Ειρήνη, για 

επανεξέταση της ένταξης της Κύπρου στο Συνεταιρισµό για την Ειρήνη.   

 (2.4.2009) 
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• Ψήφισµα, µε αφορµή την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας του Ποντιακού 

Ελληνισµού, για  µη αναγνώριση οποιασδήποτε τουρκικής µειονότητας εντός της 

επικυριαρχίας του ελληνικού κράτους.   

 (21.5.2009) 

 
• Ψήφισµα, µε την ευκαιρία της λειτουργίας του νέου Μουσείου της Ακρόπολης, για 

επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στο χώρο δηµιουργίας τους.   

 (2.7.2009)   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Αριθµός συνεδριάσεων κατά κοινοβουλευτική επιτροπή, 

συµπεριλαµβανοµένων των συνεδριάσεων των υποεπιτροπών τους, των 
συναντήσεων και των επισκέψεών τους 

 

   
 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Αριθµός 

συνεδριάσεων 

1. Άµυνας 42 

2. Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 36 

3. για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 26 

4. για την Εγκληµατικότητα και την Καταπολέµηση των 

Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών 

6 

5. για το Φάκελο της Κύπρου 32 

6. Εµπορίου και Βιοµηχανίας 36 

7. Εξωτερικών 20 

8. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 29 

9. Εσωτερικών 28 

10. Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 30 

11. Ίσων Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών 19 

12. Νοµικών 53 

13. Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 67 

14. Παιδείας 51 

15. Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

∆ηµόσιων ∆απανών 

23 

16. Περιβάλλοντος 32 

17. Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-Παθόντων 20 

18. Συγκοινωνιών και Έργων 34 

19. Υγείας 36 

 Συνολικά 620 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Τα σηµαντικότερα νοµοσχέδια/προτάσεις νόµου/κανονισµοί 

που ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν από την ολοµέλεια 
 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 

•  Ο περί Προϋπολογισµού του 2009 Νόµος του 2008. 
(Έγκριση του προϋπολογισµού για τις δαπάνες αµυντικής θωράκισης για το έτος 2009.) 

 
•  Οι περί Χορηγηµάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς της ∆ηµοκρατίας 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2009. 
(Τροποποίηση των περί Χορηγηµάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς της 

∆ηµοκρατίας Κανονισµών, ώστε: 

 1. να θεσµοθετηθούν οι αυξήσεις που επήλθαν στο µηνιαίο χορήγηµα των 

εθνοφρουρών, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο την 21η 

Οκτωβρίου 2005, την 4η Ιουλίου 2007 και την 30ή Οκτωβρίου 2007, 

  2. να καθοριστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θα διακόπτεται η καταβολή του υπό 

αναφορά χορηγήµατος, 

  3. να καθοριστεί το ύψος του χορηγήµατος που θα καταβάλλεται στους εθνοφρουρούς 

των οποίων η υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά παρατείνεται µετά τη συµπλήρωση της 

προβλεπόµενης από τον περί της Εθνικής Φρουράς Νόµο θητείας τους.) 

 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

•  Ο περί της Σύµβασης του Ρότερνταµ περί της ∆ιαδικασίας Συναίνεσης µετά από 

Ενηµέρωση για Ορισµένα Επικίνδυνα Χηµικά Προϊόντα και Προϊόντα 

Φυτοπροστασίας στο ∆ιεθνές Εµπόριο (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2008. 
(Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύµβασης του Ρότερνταµ περί της ∆ιαδικασίας 

Συναίνεσης µετά από Ενηµέρωση για Ορισµένα Επικίνδυνα Χηµικά Προϊόντα και 

Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο ∆ιεθνές Εµπόριο, οι οποίες υιοθετήθηκαν στην πρώτη 

διάσκεψη των µερών της σύµβασης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Ελβετία από τις 20 

έως τις 24 Σεπτεµβρίου 2004.) 

(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών.) 
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•  Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2008. 
(Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση 

των επαγγελµατικών προσόντων και ειδικότερα µε τις διατάξεις που αφορούν την παροχή 

κτηνιατρικών υπηρεσιών, προσωρινού και περιστασιακού χαρακτήρα, στη ∆ηµοκρατία 

από κτηνιάτρους πολίτες κρατών µελών οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος 

µέλος και ασκούν νόµιµα το επάγγελµα του κτηνιάτρου στο κράτος αυτό, την αναγνώριση 

των προσόντων που αποκτήθηκαν σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ρουµανίας και της 

Βουλγαρίας και την εγγραφή και την αναγνώριση διπλώµατος ή άλλου τίτλου σπουδών 

που αποκτήθηκε από υπήκοο κράτους µέλους σε τρίτη χώρα.) 

 
•  Ο περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2008. 

(Εισαγωγή του απαραίτητου νοµικού πλαισίου για τη διευκόλυνση της εφαρµογής 

κοινοτικών Κανονισµών ή Αποφάσεων που αφορούν την ευηµερία των ζώων µε την 

παροχή εξουσίας στο διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να επιβάλλει διοικητικό 

πρόστιµο ή/και να λαµβάνει άλλα διοικητικά µέτρα, σε περίπτωση παράβασης διατάξεών 

τους. Παράλληλα καθορίζονται οι ποινές που επισύρει η παράβαση των διατάξεων των 

υπό αναφορά κοινοτικών Κανονισµών και κοινοτικών Αποφάσεων και δηµιουργούνται τα 

αντίστοιχα ποινικά αδικήµατα αναφορικά µε την παράβαση των διατάξεων αυτών.) 

 
•  Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληροί ο Κτηνιατρικός 

Εξοπλισµός (Καταργητικός) Νόµος του 2008. 
(Κατάργηση του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληροί ο Κτηνιατρικός 

Εξοπλισµός Νόµου του 2004 στον οποίο έχουν ενσωµατωθεί οι πρόνοιες της Οδηγίας 

84/539/ΕΟΚ, η οποία καταργήθηκε από την Οδηγία 2008/13/ΕΚ, λόγω του ότι οι διατάξεις 

της έχουν αντικατασταθεί και επικαλυφθεί από άλλους ισχύοντες κοινοτικούς Κανονισµούς 

και Οδηγίες, όπως από την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 

ανθρώπινη χρήση και από τις Οδηγίες σχετικά µε τα µηχανήµατα και την 

ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, και συνεπώς δε θεωρείται πλέον απαραίτητη ούτε στην 

εγχώρια αγορά ούτε και στο εµπόριο µε τρίτες χώρες.) 

 
•  Οι περί Συντάξεων και Χορηγηµάτων των Υπαλλήλων του Οργανισµού 

Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2008. 
(Επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Οργανισµού 

Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της 
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ηλικίας τους, κατ’ ανάλογο τρόπο µε τις ρυθµίσεις που ισχύουν ήδη για τους δηµόσιους 

υπαλλήλους, καθορισµός του εφάπαξ ποσού που θα καταβάλλεται στους πιο πάνω 

υπαλλήλους κατά την αφυπηρέτησή τους µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού πρώτου, του 

εξηκοστού δεύτερου και του εξηκοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους, αντίστοιχα, καθώς 

και καθορισµός της ηλικίας και του ποσού που θα καταβάλλεται σ’ αυτούς στις 

περιπτώσεις που υποβάλλουν αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση.) 

 
•  Ο περί της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τη Ρύθµιση της Φαλαινοθηρίας (Κυρωτικός) 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2008. 
[Τροποποίηση του περί της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τη Ρύθµιση της Φαλαινοθηρίας 

(Κυρωτικού) Νόµου του 2006 και ειδικότερα του ορισµού του όρου της ∆ιεθνούς 

Σύµβασης για τη Ρύθµιση της Φαλαινοθηρίας, που υπογράφτηκε στις 2 ∆εκεµβρίου 1946 

στην Ουάσιγκτον των Ηνωµένων Πολιτειών, ώστε να περιληφθεί σ’ αυτόν και το 

πρωτόκολλο της σύµβασης, που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον στις 19 Νοεµβρίου 1956, 

το οποίο έχει ήδη περιληφθεί στον υπό τροποποίηση κυρωτικό νόµο.] 

 
•  Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Συµπερίληψη στις εξουσίες και αρµοδιότητες της καθοριζόµενης στο βασικό νόµο 

αρµόδιας αρχής και της εφαρµογής των σχετικών κοινοτικών Κανονισµών και των 

σχετικών κοινοτικών Αποφάσεων που αναφέρονται στο παράρτηµά του, καθώς και 

τροποποίηση της σχετικής διάταξής του στην οποία καθορίζονται τα θέµατα για τα οποία 

το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισµούς, ώστε να περιληφθεί σ’ αυτή και 

η δυνατότητα θέσπισης κανονισµών για τον καθορισµό µέτρων εφαρµογής στη 

∆ηµοκρατία των υπό αναφορά σχετικών κοινοτικών Κανονισµών και των σχετικών 

κοινοτικών Αποφάσεων.) 

 
•  Οι περί της Υγείας των Ζώων (Τέλη Καταστροφής Ζωικών Αποβλήτων) 

Κανονισµοί του 2009. 
[Θέσπιση κανονισµών για καθορισµό των τελών συλλογής, µεταφοράς και καταστροφής 

υλικών ειδικού κινδύνου και καταστροφή νεκρών ζώων για την εφαρµογή κοινοτικών 

Κανονισµών και Αποφάσεων και ειδικότερα των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 999/2001 και 

1774/2002.] 

 
•  Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισµών 

Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Καταπολέµηση των Κυστογόνων 

Νηµατωδών της Πατάτας) Κανονισµοί του 2009. 
[Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα του 
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φυτοϋγειονοµικού ελέγχου µέσω της υιοθέτησης νέων διατάξεων που αφορούν τα µέτρα 

καταπολέµησης των κυστογόνων νηµατωδών της πατάτας (Globodera pallida και 

Globodera rostochiensis), όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2007/33/ΕΚ, και της 

κατάργησης των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισµών Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά Προϊόντα (Μέτρα για την Καταπολέµηση 

του Χρυσονηµατώδους Σκώληκα) Κανονισµών του 2003, οι οποίοι αφορούν την Οδηγία 

69/465/ΕΟΚ που καταργείται µε την προαναφερόµενη νεότερη Οδηγία.] 

 
•  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009.  

[Τροποποίηση των προνοιών της βασικής νοµοθεσίας, ώστε η αρµόδια αρχή να 

υποχρεούται κατά την έκδοση άδειας απόρριψης αποβλήτων να λαµβάνει υπόψη στην 

επιβολή όρων στην άδεια τις απαιτήσεις και τα αποτελέσµατα εφαρµογής των περί 

Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων (Προστασία των Υπόγειων Υδάτων από τη 

Ρύπανση και την Υποβάθµιση) Κανονισµών, όσον αφορά τα ποιοτικά πρότυπα των 

νερών, τις τάσεις συγκέντρωσης ρύπων και τη χηµική κατάσταση των υπόγειων υδάτων.  

Περαιτέρω, εισάγεται πρόνοια στη βασική νοµοθεσία που επιτρέπει την έκδοση 

κανονισµών για τη θέσπιση µέτρων στα πλαίσια των περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των 

Υδάτων (Προστασία των Υπόγειων Υδάτων από τη Ρύπανση και την Υποβάθµιση) 

Κανονισµών σε σχέση µε τα µέτρα πρόληψης ή περιορισµού της εισαγωγής ρύπων στα 

υπόγεια ύδατα.] 

 
•  Ο περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2009.  
(Τροποποίηση των προνοιών της βασικής νοµοθεσίας, ώστε να παρέχεται η εξουσία στον 

Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως αρµόδια αρχή, να εκχωρεί 

τις εξουσίες ή αρµοδιότητες που έχει  σε οποιοδήποτε τµήµα ή υπηρεσία υπουργείου της 

∆ηµοκρατίας ή σε πρόσωπο που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα ή σε οποιοδήποτε 

οργανισµό δηµόσιας ωφέλειας ιδρύθηκε µε νόµο για σκοπούς δηµόσιου συµφέροντος.  

Επίσης, προστίθεται στο βασικό νόµο πρόνοια σύµφωνα µε την οποία παρέχεται η 

δυνατότητα οι κανονισµοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάµει του υπό αναφορά νόµου να 

παρέχουν εξουσιοδότηση προς την αρµόδια αρχή, ώστε  να εκδίδει διατάγµατα µε τα 

οποία να τροποποιούνται τα παραρτήµατα των εν λόγω κανονισµών για σκοπούς 

προσαρµογής στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο.) 

 
•  Οι περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων (Προστασία των Υπόγειων 

Υδάτων από τη Ρύπανση και την Υποβάθµιση) Κανονισµοί του 2009.  
(Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο και ειδικότερα µε την 
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Οδηγία 2006/118/ΕΚ σχετικά µε την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση 

και την υποβάθµιση  µε τη θέσπιση κανονισµών για τον καθορισµό της διαδικασίας και 

των κριτηρίων αξιολόγησης της χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, τον 

εντοπισµό σηµαντικών και διατηρούµενων ανοδικών τάσεων και τον καθορισµό σηµείων 

εκκίνησης για την αναστροφή των τάσεων.) 

 
•  Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2009. 

[Άρση της υφιστάµενης στους βασικούς κανονισµούς απαγόρευσης της αλιείας του ξιφία 

στα χωρικά ύδατα της ∆ηµοκρατίας κατά την περίοδο που αρχίζει την 1η ∆εκεµβρίου 

οποιουδήποτε έτους και τελειώνει την τελευταία µέρα του Φεβρουαρίου του επόµενου 

έτους µε σκοπό την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε τον κοινοτικό Κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 40/2008 ο οποίος προνοεί την απαγόρευση αλίευσης του ξιφία σε όλη τη Μεσόγειο 

από τις 15 Οκτωβρίου µέχρι τις 15 Νοεµβρίου 2008.] 

 
•  Οι περί Οργανισµού Γεωργικής Ασφάλισης - Θέσεις Λειτουργού Γεωργικής 

Ασφάλισης, Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης Α΄, Ανώτερου Λειτουργού 

Γεωργικής Ασφάλισης και Πρώτου Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης (Σχέδια 

Υπηρεσίας) Κανονισµοί του 2009. 
[Καταρτισµός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Πρώτου Λειτουργού Γεωργικής 

Ασφάλισης και τροποποίηση των υφιστάµενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις 

Ανώτερου Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης, Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης Α΄ και 

Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης, ώστε να υλοποιηθεί η επιτευχθείσα στη Μικτή 

Επιτροπή Προσωπικού του Οργανισµού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) συµφωνία 

αναδιάρθρωσης του ΟΓΑ µε στόχο την πιο αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία του 

οργανισµού, καθώς και τον καλύτερο συντονισµό και αξιοποίηση του προσωπικού.] 

 
•  Οι περί του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Αγίας Μαρίνας (Χρυσοχούς) (Τέλη 

Πωλήσεως Νερού) (Κατάργηση) Κανονισµοί του 2009.  

•  Οι περί του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πωµού (Τέλη Πωλήσεως Νερού) 

(Κατάργηση) Κανονισµοί του 2009. 
[Κατάργηση των περί του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Αγίας Μαρίνας (Χρυσοχούς) 

(Τέλη Πωλήσεως Νερού) Κανονισµών και των περί του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου 

Πωµού (Τέλη Πωλήσεως Νερού) Κανονισµών και ένταξη των Κυβερνητικών Υδατικών 

Έργων Αγίας Μαρίνας (Χρυσοχούς) και Πωµού στο Κυβερνητικό Υδατικό Έργο 

Χρυσοχούς.] 
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•  Oι περί της Υγείας των Ζώων (Μέτρα Καταπολέµησης Ορισµένων Ασθενειών των 

Ψαριών) (Καταργητικοί) Κανονισµοί του 2009. 

•  Οι περί της Υγείας των Ζώων (Μέτρα Καταπολέµησης και Ελέγχου των 

Ασθενειών των ∆ίθυρων Μαλακίων) (Καταργητικοί) Κανονισµοί του 2009. 

•  Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονοµικός Έλεγχος που διέπει τη ∆ιάθεση στην 

Αγορά Ζώων και Προϊόντων Υδατοκαλλιέργειας) (Καταργητικοί) Κανονισµοί του 

2009. 
(Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο µε την κατάργηση των 

βασικών κανονισµών, οι οποίοι θεσπίστηκαν βάσει Οδηγιών που έχουν καταργηθεί µε την 

έκδοση της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ.) 

 
•  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εµπορικής Χρήσης) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2009. 
(Τροποποίηση των βασικών κανονισµών µε σκοπό την πληρέστερη εναρµόνιση µε την 

Οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύµφωνα 

µε την Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου, συστήµατος αναγνώρισης και εντοπισµού 

εκρηκτικών υλών εµπορικής χρήσης και την εισαγωγή πρόνοιας σ’ αυτούς σύµφωνα µε 

την οποία καθίσταται αδίκηµα η παραβίαση διατάξεων διαταγµάτων τα οποία εκδίδονται 

δυνάµει των εν λόγω βασικών κανονισµών και καθορίζονται οι ποινές που επισύρει τέτοια 

παράβαση.) 

 
•  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 2009. 
(Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την κοινοτική Οδηγία 2008/97/ΕΚ, ώστε να 

καθίσταται επιτρεπόµενη η χρησιµοποίηση ορισµένων ουσιών µε ορµονική ή 

θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών σε µη παραγωγικά ζώα, η οποία, 

µε βάση την υφιστάµενη νοµοθεσία, ήταν απαγορευµένη.) 

 
•  Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2009. 

(Τροποποίηση των προνοιών των βασικών κανονισµών µε σκοπό την εναρµόνιση της 

εθνικής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα των σπόρων προς σπορά και 

ειδικότερα µε την Οδηγία 2008/83/ΕΚ µε την αντικατάσταση των παραρτηµάτων που 

περιλαµβάνονται σ’ αυτούς, έτσι ώστε να επανακαθοριστούν τα είδη των λαχανικών που 

θα εξετάζονται µε βάση τα πρωτόκολλα του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών, 

καθώς και τα είδη των λαχανικών που θα εξετάζονται µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές 
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του ∆ιεθνούς Οργανισµού Προστασίας των Φυτικών Ποικιλιών.) 

 
•  Ο περί Βιοκτόνων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

[Τροποποίηση των προνοιών της βασικής νοµοθεσίας µε σκοπό την εναρµόνισή τους µε 

το κοινοτικό κεκτηµένο και ειδικότερα µε το άρθρο 3 της Οδηγίας 2007/47/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Σεπτεµβρίου 2007 για 

τροποποίηση της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των 

νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα, της 

Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και της Οδηγίας 

98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά, ώστε να εξαιρούνται από το πεδίο 

εφαρµογής της προϊόντα τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των περί των Βασικών 

Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Βοηθήµατα που Χρησιµοποιούνται στη ∆ιάγνωση In Vitro) 

Κανονισµών του 2003.] 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 

•  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Nóµος του 2008. 
(Εναρµόνιση του περί Εταιρειών Νόµου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/68/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Σεπτεµβρίου 2006 για 

τροποποίηση της Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση ανωνύµου 

εταιρείας και τη διατήρηση και τις µεταβολές του κεφαλαίου της.) 

 
•  Ο περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικός) Νόµος του 2008. 

(Συµπλήρωση της εναρµόνισης της  κυπριακής νοµοθεσίας µε ορισµένες διατάξεις της 

Οδηγίας 2005/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης 

Ιανουαρίου 2006 περί µέτρων διασφάλισης του εφοδιασµού µε ηλεκτρισµό και περί 

επενδύσεων υποδοµής.) 

 
•  Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων (Τροποποιητικός) Νόµος 

του 2009. 
(Προσθήκη νέων διατάξεων στο νόµο για τις προδιαγραφές για τα πετρελαιοειδή και τα 

καύσιµα αναφορικά µε τις διαδικασίες που δύναται να εφαρµόζονται, σε περίπτωση κατά 

την οποία διαπιστώνεται ή αποδεικνύεται, µέσω εργαστηριακού ελέγχου, ότι 

πετρελαιοειδές ή καύσιµο δε συνάδει µε τις εκάστοτε καθοριζόµενες προδιαγραφές.) 

 
•  Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές 

Υπηρεσίες Νόµος του 2009. 
[Μερική εναρµόνιση µε την Οδηγία 2006/32/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και 

τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της Οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συµβουλίου.  

Ειδικότερα, µε τον παρόντα νόµο δηµιουργείται το νοµοθετικό πλαίσιο για την προώθηση 

της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, 

καθώς και η δυνατότητα θέσπισης συστήµατος αδειοδότησης των ενεργειακών 

επιθεωρητών ή ελεγκτών ή εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ).] 

 
•  Ο περί Ρύθµισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2009. 

•  Οι περί Ρύθµισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή 

Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισµοί του 2009. 

•  Οι περί Ρύθµισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση 

Συστηµάτων Κλιµατισµού) Κανονισµοί του 2009. 
(Πλήρης εναρµόνιση µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο «Οδηγία 

2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 

για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων».) 

 
•  Ο περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 

Ενοποιηµένων Λογαριασµών Νόµος του 2009. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε 

τίτλο «Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης 

Μαΐου 2006 για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιηµένων 

λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε τελευταία µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο «Οδηγία 

2008/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 

για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των 

ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών όσον αφορά τις εκτελεστικές αρµοδιότητες 

που ανατίθενται στην Επιτροπή».) 

 
•  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόµου, ώστε να προσαρµοστούν οι διατάξεις του στο 

νέο νοµοθετικό πλαίσιο ρύθµισης του επαγγέλµατος των ελεγκτών, και του δικαιώµατος 

διενέργειας  υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών των 

εταιρειών, όπως αυτό ρυθµίστηκε µε την ψήφιση του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών 

Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιηµένων Λογαριασµών Νόµου του 2009.) 
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•  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2009. 
(Εναρµόνιση του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 µε την Οδηγία 2007/63/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Νοεµβρίου 2007, η οποία 

επιτρέπει να µην απαιτείται η εξέταση του σχεδίου συγχώνευσης ή διάσπασης εταιρειών 

από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα και η σύνταξη έκθεσης-εκτίµησης από αυτόν, αν 

συµφωνούν όλοι οι µέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν το δικαίωµα 

ψήφου σε καθεµιά από τις εταιρείες που συµµετέχουν στη συγχώνευση ή διάσπαση.  Η 

Οδηγία 2007/63/ΕΚ τροποποιεί τις Οδηγίες 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΚ όσον αφορά την 

απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα σε περίπτωση 

συγχώνευσης ή διάσπασης ανώνυµων εταιρειών.) 

 
•  Ο περί Κυπριακού Οργανισµού Σήµανσης Αντικειµένων από Πολύτιµα Μέταλλα 

Νόµος του 2009. 
(Κατάργηση του βασικού νόµου για την ίδρυση και λειτουργία του Κυπριακού Οργανισµού 

Σήµανσης Αντικειµένων από Πολύτιµα Μέταλλα και επανασύνταξή του, πράξη που έχει 

καταστεί αναγκαία λόγω της πληθώρας των αλλαγών που περιλαµβάνει.) 

 
•  Οι περί Κυπριακού Οργανισµού Σήµανσης Αντικειµένων από Πολύτιµα Μέταλλα 

(Ταµείο Ευηµερίας Υπαλλήλων) Κανονισµοί του 2009. 
(Ίδρυση ταµείου µε την επωνυµία «Ταµείο Ευηµερίας Υπαλλήλων του Κυπριακού 

Οργανισµού Σήµανσης Αντικειµένων από Πολύτιµα Μέταλλα».) 

 
•  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2009. 

(Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόµου  µε σκοπό την αποσαφήνιση, τη διόρθωση και 

τον εκσυγχρονισµό ορισµένων διατάξεων του βασικού νόµου, κατά τρόπο που να 

επιτυγχάνεται ο στόχος της αναβάθµισης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της 

Κύπρου ως διεθνούς κέντρου παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, καθώς επίσης η 

ευθυγράµµιση του βασικού νόµου µε εναρµονιστικούς νόµους της ∆ηµοκρατίας.) 

 
•  Ο περί Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

[Περαιτέρω εναρµόνιση της εσωτερικής µας νοµοθεσίας για τη γενική ασφάλεια των 

προϊόντων [Ν.41(Ι) του 2004] µε το δεσµευτικό κεκτηµένο της ΕΕ και συγκεκριµένα µε το 

άρθρο 42 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης και 

εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εµπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του 

Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συµβουλίου.] 
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•  Οι περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκµετάλλευση) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2009. 
(Τροποποίηση των βασικών κανονισµών για την αναζήτηση, την έρευνα και την 

εκµετάλλευση υδρογονανθράκων, ώστε να καλυφθούν ορισµένα κενά και να 

αναθεωρηθούν ορισµένες πρόνοιές τους.) 

 
•  Οι περί Ρυθµίσεως της Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα ∆ικαιώµατα) Κανονισµοί 

του 2009. 
(Εξάλειψη των διακρίσεων µεταξύ των Κυπρίων πολιτών και των πολιτών άλλων χωρών 

σε ό,τι αφορά την καταβολή τελών ελλιµενισµού και την παροχή υπηρεσιών εντός της 

µαρίνας της Λάρνακας, όπως επίσης η µερική αναθεώρηση των δικαιωµάτων που 

καταβάλλονται στη µαρίνα αυτή για σκοπούς ελλιµενισµού και εξυπηρέτησης των σκαφών 

αναψυχής.) 

 
•  Οι περί Μέτρων και Σταθµών (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2009. 

(Τροποποίηση των βασικών κανονισµών περί Μέτρων και Σταθµών, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο και 

ειδικότερα µε:  

 1. το Μέρος Β.1 του Παραρτήµατος της Οδηγίας 2006/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής 

Νοεµβρίου 2006 για την προσαρµογή ορισµένων Οδηγιών στον τοµέα της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων, λόγω της προσχώρησης της 

Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, και  
 2. την Οδηγία 2007/13/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2007 για την τροποποίηση 

του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 71/316/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης Ιουλίου 

1971 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που είναι σχετικές 

κοινές διατάξεις για τα όργανα µετρήσεως και τις µεθόδους µετρολογικού ελέγχου.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 

•  Ο περί  της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά της ∆ιαφθοράς (Κυρωτικός) 

Νόµος του 2008. 
(Κύρωση της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά της ∆ιαφθοράς, που υπογράφτηκε 

από τη ∆ηµοκρατία το 2003 στη Μέριδα του Μεξικού.  Η σύµβαση αποτελεί ένα διεθνές 

νοµικό εργαλείο για την καταπολέµηση της διαφθοράς και στοχεύει, µεταξύ άλλων, στην 

πρόληψη και στην ποινικοποίηση πράξεων διαφθοράς, καθώς και στο πάγωµα και στη 

δήµευση των εσόδων από τέτοιες πράξεις.) 

 



 

 
 

 

94

 
 

•  Ο περί  της ∆ιεθνούς Συµφωνίας περί Συντηρήσεως Ορισµένων Φάρων στην 

Ερυθρά Θάλασσα (Κυρωτικός) (Καταργητικός) Νόµος του 2008. 
[Κατάργηση του περί της ∆ιεθνούς Συµφωνίας περί Συντηρήσεως Ορισµένων Φάρων εν 

τη Ερυθρά Θαλάσση (Κυρωτικός) Νόµου του 1979 (Ν. 83 του 1979) για το λόγο ότι η εν 

λόγω συµφωνία, παρ’ όλον ότι κυρώθηκε από τη ∆ηµοκρατία, ουδέποτε κρίθηκε σκόπιµο 

να εφαρµοστεί και ουδέποτε κατατέθηκε έγγραφο προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας στο 

θεµατοφύλακα της συµφωνίας.] 

 
•  Ο περί  της Σύµβασης του Ρότερνταµ περί της ∆ιαδικασίας Συναίνεσης µετά από 

Ενηµέρωση για Ορισµένα Επικίνδυνα Χηµικά Προϊόντα και Προϊόντα 

Φυτοπροστασίας στο ∆ιεθνές Εµπόριο (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόµος του 

2008. 
(Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύµβασης του Ρότερνταµ περί της ∆ιαδικασίας 

Συναίνεσης µετά από Ενηµέρωση για Ορισµένα Επικίνδυνα Χηµικά Προϊόντα και 

Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο ∆ιεθνές Εµπόριο.  Οι τροποποιήσεις αυτές υιοθετήθηκαν 

στην πρώτη διάσκεψη των µερών της σύµβασης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην 

Ελβετία από τις 20 έως τις 24 Σεπτεµβρίου 2004.) 

(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 

Πόρων.) 

 
•  Ο περί  της Σύµβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, 

Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (Προαιρετικό 

Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόµος του 2009. 
(Με την κύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου ενισχύεται η προστασία των 

κρατουµένων και η πρόληψη βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή 

εξευτελιστικής µεταχείρισης ή τιµωρίας σε τόπους κράτησης µε την ίδρυση Εθνικού 

Μηχανισµού Πρόληψης, για τον οποίο ορίστηκε να αναλαµβάνει  εκ µέρους  της 

∆ηµοκρατίας ο εκάστοτε Επίτροπος ∆ιοικήσεως.  Ο εκάστοτε Επίτροπος ∆ιοικήσεως θα 

έχει εξουσία να επισκέπτεται τακτικά και ελεύθερα χώρους κράτησης, να έχει 

εµπιστευτικές συνεντεύξεις µε κρατουµένους και άλλα πρόσωπα στους εν λόγω χώρους 

και να υποβάλλει σχετικές συστάσεις στις αρµόδιες αρχές.) 

 
•  Ο περί  της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και 

της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας των Σεϋχελλών για Συνεργασία στους Τοµείς 

της Παιδείας, της Επιστήµης και του Πολιτισµού (Κυρωτικός) Νόµος του 2009. 
(Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κύπρου και των Σεϋχελλών για Συνεργασία στους 
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Τοµείς της Παιδείας, της Επιστήµης και του Πολιτισµού.) 

 
•  Ο περί  της Συµφωνίας µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του Βασιλείου των 

Κάτω Χωρών για την Αµοιβαία ∆ιατήρηση Αποθεµάτων Αργού Πετρελαίου ή/και 

Προϊόντων Πετρελαίου (Κυρωτικός) Νόµος του 2009. 
(Κύρωση της Συµφωνίας για την Αµοιβαία ∆ιατήρηση Αποθεµάτων Αργού Πετρελαίου 

ή/και Προϊόντων Πετρελαίου µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του Βασιλείου των 

Κάτω Χωρών, που υπογράφτηκε στη Χάγη στις 14 Απριλίου 2008 και η οποία προβλέπει 

τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση αποθεµάτων πετρελαιοειδών στο Βασίλειο των Κάτω 

Χωρών από επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην Κύπρο και τη διατήρηση αποθεµάτων 

πετρελαιοειδών στην Κύπρο από επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στο Βασίλειο των Κάτω 

Χωρών.  Η συµφωνία έγινε µε βάση το άρθρο 7 της Οδηγίας 2006/67/ΕΚ του Συµβουλίου 

περί διατηρήσεως ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και 

προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη µέλη, οι πρόνοιες του οποίου µεταφέρθηκαν στην 

εθνική νοµοθεσία µε το άρθρο 11 του περί ∆ιατήρησης Αποθεµάτων Πετρελαιοειδών 

Νόµου.) 

 
•  Ο περί  της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 

αφετέρου (Κυρωτικός) Νόµος του 2009. 
(Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου, 

που υπογράφτηκε στο Λουξεµβούργο στις 16 Ιουνίου 2008 και η οποία θα ενισχύσει τους 

δεσµούς και θα επεκτείνει τις σχέσεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης µε την ΕΕ και τα κράτη 

µέλη της.) 

(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

 
•  Ο περί  της Συµφωνίας Συµµετοχής της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της 

Ρουµανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Κυρωτικός) Νόµος του 2009. 
[Κύρωση της Συµφωνίας Συµµετοχής της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας 

στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ), η οποία υπογράφτηκε από τη ∆ηµοκρατία στις 

25 Ιουλίου 2007.] 

(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

 
•  Ο περί  Κυρώσεως της Συµβάσεως και του Πρωτοκόλλου προς Καταστολήν της 

Παραχαράξεως και Κιβδηλείας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 
(Προσθήκη διάταξης στο βασικό νόµο που εξουσιοδοτεί το Υπουργικό Συµβούλιο και 
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εκδίδει διατάγµατα και γνωστοποιήσεις µε στόχο την καλύτερη εφαρµογή του.) 

(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών.) 

 
•  Ο περί της ∆ιεθνούς Συµβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη 

Θάλασσα (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεµάτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2009. 
(Τροποποίηση του νόµου που κυρώνει τη ∆ιεθνή Σύµβαση για την Ασφάλεια της 

Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, γνωστή ως “Σύµβαση SOLAS”, µε τη διεύρυνση της 

εξουσίας έκδοσης κανονισµών, την οποία ο βασικός νόµος χορηγεί στο Υπουργικό 

Συµβούλιο, ώστε να επιτρέπεται η έκδοση κανονισµών που να προβλέπουν την ανάλογη 

εφαρµογή της σύµβασης όχι µόνο σε κυπριακά πλοία που δεν εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής των διατάξεών της, αλλά και σε αλλοδαπά πλοία που βρίσκονται εντός των 

χωρικών υδάτων της ∆ηµοκρατίας και τα οποία επίσης δεν εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής των εν λόγω διατάξεων.) 

 
•  Ο περί της Σύµβασης του ΄Αρχους αναφορικά µε την Πρόσβαση στην 

Πληροφόρηση, τη ∆ηµόσια Συµµετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση 

στη ∆ικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά Θέµατα (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος 

του 2009. 
(Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης του Άρχους αναφορικά µε την Πρόσβαση στην 

Πληροφόρηση, τη ∆ηµόσια Συµµετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη 

∆ικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά Θέµατα, η οποία υπογράφτηκε στις 27 Μαΐου 2005 στο 

Καζαχστάν κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνόδου των συµβαλλόµενων µερών της 

σύµβασης στο πλαίσιο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, η οποία έχει ως στόχο τη 

δηµιουργία ενός διεθνούς πλαισίου για τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς, 

καθορίζοντας τις πρακτικές διαδικασίες για την έγκαιρη και αποτελεσµατική ενηµέρωση και 

συµµετοχή του κοινού πριν από τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το κατά πόσο επιτρέπεται 

η σκόπιµη ελευθέρωση στο περιβάλλον και η διάθεση γενετικά τροποποιηµένων 

οργανισµών στην αγορά.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

•  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήµατα) Κανονισµοί του 2008. 

•  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί 

του 2008. 
[Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά µε τα µηχανήµατα και την 
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τροποποίηση της Οδηγίας 95/16/ΕΚ (αναδιατύπωση). Οι πρώτοι κανονισµοί 

αντικαθιστούν υφιστάµενους κανονισµούς για τα µηχανήµατα και καθορίζουν τις βασικές 

απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας σχετικά µε το σχεδιασµό και την κατασκευή των 

µηχανηµάτων, καθώς και τις διαδικασίες που έχει στη διάθεσή του ο κατασκευαστής ή ο 

εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος αυτών, για να τεκµηριώσει τη συµµόρφωση των 

µηχανηµάτων προς τις βασικές απαιτήσεις, προτού τα διαθέσει στην αγορά. Με τους 

δεύτερους κανονισµούς για τους ανελκυστήρες τροποποιούνται οι βασικοί κανονισµοί, 

ώστε το πεδίο εφαρµογής τους να περιοριστεί στα ανυψωτικά µηχανήµατα µε ονοµαστική 

ταχύτητα που υπερβαίνει τα 0,15 m/s.] 

 
•  Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (Τέλος Καταβλητέον υπό 

Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισµοί του 2008. 
(Αύξηση του ανώτατου ορίου απολαβών των εργοδοτουµένων που λαµβάνεται υπόψη 

από τους εργοδότες για σκοπούς καταβολής του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου 

δυναµικού.) 

 
•  Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 

2008. 
(Τροποποίηση των βασικών κανονισµών µε την αύξηση του ποσού που καταβάλλεται ως 

εισφορά για τους εθνοφρουρούς, την αύξηση του ποσού των βασικών ασφαλιστέων 

αποδοχών, καθώς και του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών.) 

 
•  Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2009. 

•  Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των 

Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων και Αναλωµένου Πυρηνικού Καυσίµου) 

Κανονισµοί του 2009. 
(Σκοπός του νόµου και των κανονισµών είναι η πλήρης εναρµόνιση της κυπριακής 

νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/117/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 2006 

σχετικά µε την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και 

αναλωµένου πυρηνικού καυσίµου.  Με τον τροποποιητικό νόµο καταργείται η διάταξη του 

βασικού νόµου που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση εισαγωγής ραδιενεργών 

αποβλήτων στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και µε τους κανονισµούς καταργούνται οι 

υφιστάµενοι και εισάγονται νέοι κανονισµοί, που σκοπό έχουν τον καλύτερο έλεγχο και την 

προστασία κατά τις αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωµένου πυρηνικού 

καυσίµου.) 
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•  Ο περί Χηµικών Ουσιών, Παρασκευασµάτων και Προϊόντων Νόµος του 2009. 

•  Οι περί Χηµικών Ουσιών, Παρασκευασµάτων και Προϊόντων (Ταξινόµηση, 

Συσκευασία και Σήµανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασµάτων) 

Κανονισµοί του 2009. 

•  Οι περί Χηµικών Ουσιών, Παρασκευασµάτων και Προϊόντων (Παραβάσεις του 

Κανονισµού ΕΚ/689/2008) Κανονισµοί του 2009. 

•  Οι περί Χηµικών Ουσιών, Παρασκευασµάτων και Προϊόντων (Παραβάσεις του 

Κανονισµού REACH) Κανονισµοί του 2009. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε την κοινοτική νοµοθεσία που αφορά την 

ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών, την 

καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών 

προϊόντων, καθώς και τις εξαγωγές και τις εισαγωγές επικίνδυνων χηµικών προϊόντων.) 

 
•  Ο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές 

∆ραστηριότητες Οδικών Μεταφορών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 
(Τροποποίηση του βασικού νόµου, ώστε να υπάρξει πλήρης και ορθή εναρµόνιση µε την 

Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 

2002 για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες 

οδικών µεταφορών.) 

 
•  Ο περί της Σύµβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της Υγείας 

στην Εργασία του 2006 (Κυρωτικός) Νόµος του 2009. 
(Κύρωση της Σύµβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της Υγείας στην 

Εργασία του 2006 µε την οποία σκοπείται η προώθηση και η βελτίωση της ασφάλειας και 

της υγείας στην εργασία, η διαµόρφωση εθνικής πολιτικής σχετικά µε την ασφάλεια και την 

υγεία των εργαζοµένων, η δηµιουργία υποδοµής για την εφαρµογή της εθνικής πολιτικής 

και η διαµόρφωση εθνικού προγράµµατος, που να περιλαµβάνει στόχους που θα 

επιτευχθούν σε προκαθορισµένο χρόνο.) 

 
•  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Εισαγωγή µέτρων που διασφαλίζουν τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του Ταµείου 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως είναι οι σταδιακές ανά πενταετία αυξήσεις κατά 1,3% στο 

ποσό των εισφορών που πρέπει να καταβάλλεται σε σχέση µε την απασχόληση 

µισθωτού, η κατάργηση του δικαιώµατος επιδόµατος ανεργίας σε πρόσωπα που 

αφυπηρετούν πρόωρα ή αφυπηρετούν δυνάµει εθίµου, νόµου, επαγγελµατικού σχεδίου, 

συλλογικής συµφωνίας, σύµβασης ή κανόνων εργασίας και λόγω της αφυπηρέτησής τους 
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παίρνουν σύνταξη ή άλλο συνταξιοδοτικό ωφέληµα για το οποίο δεν έχουν καταβάλει 

οποιαδήποτε εισφορά.  Οι προϋποθέσεις εισφοράς που πρέπει να πληροί ένα πρόσωπο, 

ώστε να δικαιούται σύνταξη γήρατος, εφάπαξ ποσό γήρατος, σύνταξη ανικανότητας, 

σύνταξη χηρείας και εφάπαξ ποσό χηρείας, γίνονται αυστηρότερες.) 

 
•  Ο περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελµατικά Σχέδια 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 
(Τροποποίηση του βασικού νόµου για σκοπούς εναρµόνισης µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρµογή 

της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών και της Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών σε 

Θέµατα Εργασίας και Απασχόλησης.  Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εισαγωγή διατάξεων 

για εξωδικαστική προστασία των θυµάτων διακρίσεων λόγω φύλου µε την υποβολή 

σχετικής καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και η παροχή ανεξάρτητης 

συνδροµής στα θύµατα διακρίσεων από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην 

Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση.) 

(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών µεταξύ 

Ανδρών και Γυναικών.) 

 
•  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισµοί του 

2009. 
(Καλύτερη ρύθµιση των υποχρεώσεων των εργοδοτών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

παροχής πρώτων βοηθειών στους εργοδοτουµένους, εάν αυτοί τραυµατιστούν ή 

ασθενήσουν στο χώρο εργασίας, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στο χώρο 

αυτό.  Μεταξύ άλλων, καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούµενα υλικά του κιβωτίου πρώτων 

βοηθειών και ο αριθµός πρώτων βοηθών που πρέπει να παρέχει ο εργοδότης ανάλογα µε 

τον αριθµό των εργαζοµένων στην επιχείρησή του.) 

 
•  Ο περί Λιµενεργατών (Ρύθµιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2009. 
(Τροποποίηση του βασικού νόµου για τη ρύθµιση της απασχόλησης λιµενεργατών, έτσι 

ώστε ο εργοδότης να έχει υποχρέωση καταβολής τελών όχι µόνο για την υπερωριακή 

απασχόληση των κρατικών λειτουργών, αλλά και για την απασχόλησή τους εντός των 

επίσηµων ωρών εργασίας.) 

 
•  Οι περί Λιµενεργατών (Ρύθµιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 

2009. 
(Αντικατάσταση της ερµηνείας που δίδεται στον όρο “διευθυντής”, έτσι ώστε να σηµαίνει το 
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διευθυντή του Τµήµατος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και οποιοδήποτε λειτουργό του τµήµατος εξουσιοδοτείται προς τούτο.) 

 
•  Οι περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη 

Βασικών Αναγκών) Κανονισµοί του 2009. 
(Αύξηση του ύψους του ποσού  των δηµόσιων βοηθηµάτων που παραχωρούνται για την 

κάλυψη βασικών αναγκών.) 

 
•  Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2009. 
(Αύξηση της άδειας µητρότητας κατά τη διάρκεια της οποίας οι γυναίκες υπάλληλοι της 

Αρχής λαµβάνουν πλήρεις απολαβές από δέκα σε δώδεκα βδοµάδες.) 

 
•  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία κατά τη ∆ιαχείριση 

Εξορυκτικών Αποβλήτων) Κανονισµοί του 2009. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά µε τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ. 

Σκοπός των κανονισµών είναι η προστασία των προσώπων στην εργασία από τους 

κινδύνους για την υγεία τους, περιλαµβανοµένης και της πρόληψης των κινδύνων αυτών, 

που προέρχονται ή µπορούν να προέλθουν από τη διαχείριση αποβλήτων που 

προκύπτουν από την αναζήτηση, την εξόρυξη, την επεξεργασία και την αποθήκευση 

ορυκτών πόρων και από την εκµετάλλευση λατοµείων.) 

 
•  Ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2009. 
(Τροποποίηση του βασικού νόµου, ώστε να διασαφηνιστεί ότι διαφορές που προκύπτουν 

στον τοµέα της απασχόλησης, λόγω µη ίσης µεταχείρισης, για οποιοδήποτε από τους 

λόγους που προβλέπει ο βασικός νόµος, εµπίπτουν στην έννοια της εργατικής διαφοράς.) 

 
•  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2009. 

(Καθίσταται δυνατή η µεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που θεµελιώνονται βάσει 

του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου των ασφαλισµένων στο Ταµείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων σε συνταξιοδοτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η µεταφορά 

συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που θεµελιώνονται από συνταξιοδοτικά σχέδια της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 
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•  Ο περί της Κοινής Σύµβασης για την Ασφάλεια της ∆ιαχείρισης Αναλωµένων 

Πυρηνικών Καυσίµων και για την Ασφάλεια της ∆ιαχείρισης Ραδιενεργών 

Αποβλήτων (Κυρωτικός) Νόµος του 2009. 
(Κύρωση της Κοινής Σύµβασης για την Ασφάλεια της ∆ιαχείρισης Αναλωµένων 

Πυρηνικών Καυσίµων και για την Ασφάλεια της ∆ιαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων, η 

οποία άνοιξε για υπογραφή στις 29 Σεπτεµβρίου 1997 στη Βιέννη και τέθηκε σε ισχύ στις 

28 Ιουνίου 2008 και στην οποία προσχώρησε η ΕΕ στις 2 Ιανουαρίου 2006.  Ενίσχυση 

του γενικότερου πλαισίου για προστασία του πληθυσµού αναφορικά µε τους κινδύνους 

από τις αποστολές και τη διαχείριση αναλωµένων πυρηνικών καυσίµων και ραδιενεργών 

αποβλήτων.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 

•  Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2008. 
(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας, ώστε να παραταθεί το δικαίωµα παραχώρησης 

άδειας στους δικαιούχους άδειας παροχής υπηρεσιών χωρίς προκήρυξη προσφορών 

µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2010.) 

 
•  Οι περί Κτηµατοµεσιτών (Τέλη) Κανονισµοί του 2008. 

(Τροποποίηση των βασικών κανονισµών, ώστε να αναθεωρηθούν τα καθοριζόµενα σ’ 

αυτούς τέλη που καταβάλλονται για την εγγραφή των κτηµατοµεσιτών και τα οποία 

εισπράττονται από το Συµβούλιο Εγγραφής Κτηµατοµεσιτών.) 

 
•  Ο περί Προϋπολογισµού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2009 Νόµος 

του 2009. 
(Έγκριση του προϋπολογισµού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2009.) 

 
•  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας για εναρµόνισή της µε την Οδηγία 2005/71/ΕΚ του 

Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά µε ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων 

τρίτων χωρών για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας, όπως αυτή έχει διορθωθεί.) 

 
•  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόµος 

του 2009. 
(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Έφορο 

Εκλογής να προβαίνει σε οποιεσδήποτε διοικητικές ρυθµίσεις κρίνονται αναγκαίες για την 

οµαλή λειτουργία των εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό, περιλαµβανοµένης και της 
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ρύθµισης των ωρών ψηφοφορίας σ’ αυτά, ώστε η ψηφοφορία να λήγει τουλάχιστον την 

ίδια ώρα που λήγει και στη ∆ηµοκρατία.) 

 
•  Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 2) Νόµος του 2009. 
(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας, ώστε: 

1. να παρασχεθεί η δυνατότητα στους πολίτες άλλων κρατών µελών της ΕΕ οι οποίοι 

διαµένουν στη ∆ηµοκρατία να εγγράφονται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο και να 

υποβάλλουν υποψηφιότητα µε τη, µεταξύ άλλων, παρουσίαση ισχύοντος 

διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας που εκδίδεται από το κράτος µέλος της ιθαγένειάς 

τους ή µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της ΕΕ, 

2. η αναγνώριση της ταυτότητας των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους 

δικαιώµατος να διαπιστώνεται: 

α. αναφορικά µε τους Κύπριους πολίτες, µε την παρουσίαση του δελτίου 

ταυτότητας που έχει εκδοθεί από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή του εκλογικού 

τους βιβλιαρίου, όπως ισχύει σήµερα, και 

β. αναφορικά µε τους κοινοτικούς εκλογείς, µε την παρουσίαση της πολιτικής τους 

ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου του κράτους της ιθαγένειάς τους ή της υπό 

αναφορά βεβαίωσης, 

3. να αυξηθεί το καθορισµένο στη βασική νοµοθεσία ύψος του ποσού του παραβόλου 

που καταβάλλεται από κάθε υποψήφιο στο ποσό των χιλίων ευρώ αντί των 

διακοσίων πενήντα λιρών, που ισχύει σήµερα, 

4. να αυξηθούν τα καθορισµένα στη βασική νοµοθεσία ανώτατα ποσά των 

προσωπικών εξόδων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εξόδων των υποψηφίων ή 

των εκλογικών αντιπροσώπων τους που δύναται να δαπανούν σε σχέση µε τη 

διεξαγωγή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από χίλιες λίρες και δέκα 

χιλιάδες λίρες, αντίστοιχα, που ισχύουν σήµερα, στις πέντε χιλιάδες ευρώ και στις 

σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ, αντίστοιχα, 

5. να καθοριστούν οι ώρες ψηφοφορίας των εκλογών για ανάδειξη των µελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις έξι το πρωί µέχρι τις οκτώ το βράδυ, µε διακοπή 

µιας ώρας, από τις δώδεκα το µεσηµέρι µέχρι τη µία µετά το µεσηµέρι.) 

 
•  Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας, ώστε να ρυθµιστεί η µετάδοση της πολιτικής 

διαφήµισης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των εκλογών για την ανάδειξη 

των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατ’ αναλογία των ισχυόντων κατά την 

προεκλογική περίοδο των προεδρικών και των βουλευτικών εκλογών.) 
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•  Ο περί ∆ήµων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2009. 

(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας, ώστε να θεσµοθετηθεί η λειτουργία της Ένωσης 

∆ήµων Κύπρου ως του ανώτατου συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των δήµων.) 

 
•  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2009. 

(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας, ώστε να θεσµοθετηθεί η λειτουργία της Ένωσης 

Κοινοτήτων Κύπρου ως του ανώτατου συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των 

κοινοτήτων.) 

 
•  Ο περί Κτηµατολογικού και Χωροµετρικού Τµήµατος (Τέλη και ∆ικαιώµατα) 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 
(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας, ώστε να µειωθούν τα υποθηκευτικά τέλη που 

ισχύουν σήµερα, σε περίπτωση ακύρωσης υφιστάµενης υποθήκης και σύστασης νέας 

υποθήκης.) 

 
•  Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών (Ίση Μεταχείριση Κοµµάτων και 

Υποψηφίων) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2009. 
(Τροποποίηση των βασικών κανονισµών, ώστε οι πρόνοιές τους να εφαρµόζονται και στις 

εκλογές για ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

•  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ∆ιορισµό στη ∆ηµόσια Υπηρεσία 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2008. 
(Τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ∆ιορισµό στη ∆ηµόσια Υπηρεσία 

Νόµου, ώστε ο αριθµός των υποψηφίων που εκάστοτε καλείται σε προφορική εξέταση 

ενώπιον της Ε∆Υ να µην περιορίζεται στο τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν 

δηµοσιευθεί, αλλά να είναι τριπλάσιος των θέσεων που έχουν δηµοσιευθεί ή κενωθεί ή 

δηµιουργηθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο έγινε η δηµοσίευση.) 

 
•  Απόφαση της Βουλής για την έγκριση των ακόλουθων: 

1. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δηµόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται 

ως βασικό προσόν πανεπιστηµιακό δίπλωµα ή ισότιµο προσόν και για την 

πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση σε θέµατα που 

καθορίζονται από την Ειδική Επιτροπή δυνάµει των περί Αξιολόγησης 

Υποψηφίων για ∆ιορισµό στη ∆ηµόσια Υπηρεσία Νόµων του 1998 έως 
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2006. 

2. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δηµόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται 

ως βασικό προσόν πανεπιστηµιακό δίπλωµα ή ισότιµο προσόν και για την 

πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από τις οικείες 

συµβουλευτικές επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι 

µε βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης 

Υποψηφίων για ∆ιορισµό στη ∆ηµόσια Υπηρεσία Νόµους του 1998 έως 

2006. 

3. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δηµόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική 

κλίµακα δεν υπερβαίνει την Κλίµακα Α7 του κυβερνητικού µισθολογίου και 

για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική 

Επιτροπή δυνάµει των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ∆ιορισµό στη 

∆ηµόσια Υπηρεσία Νόµων του 1998 έως 2006. 

4. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δηµόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική 

κλίµακα δεν υπερβαίνει την Κλίµακα Α7 του κυβερνητικού µισθολογίου και 

για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από τις οικείες 

συµβουλευτικές επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι 

µε βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης 

Υποψηφίων για ∆ιορισµό στη ∆ηµόσια Υπηρεσία Νόµους του 1998 έως 

2006. 
(Η απόφαση της Βουλής εγκρίθηκε στις 25 Ιουνίου 2009.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

•  Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 
(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί εναρµόνιση της εθνικής 

νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρµογή της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών και 

της Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών σε Θέµατα Εργασίας και Απασχόλησης. 

Επιπρόσθετα, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις αναφορικά µε την Επιτροπή Ισότητας των 

Φύλων στην Απασχόληση και την Επαγγελµατική Εκπαίδευση για σκοπούς 

αποτελεσµατικότερης λειτουργίας της, ιδιαίτερα σε σχέση µε την άσκηση της αρµοδιότητάς 

της για παραχώρηση ανεξάρτητης συνδροµής στα θύµατα διακρίσεων λόγω φύλου.) 
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•  Οι περί Παροχής Ανεξάρτητης Συνδροµής σε Θύµατα ∆ιακρίσεων Κανονισµοί του 

2009. 
(Καθορισµός της φύσης, του είδους, του περιεχοµένου και της διαδικασίας παροχής της 

ανεξάρτητης συνδροµής σε θύµατα διακρίσεων από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 

στην Απασχόληση και την Επαγγελµατική Εκπαίδευση.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών 

•  Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2008.  
(Παροχή δυνατότητας σε κατάδικο που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης από τρεις 

µήνες µέχρι τέσσερα χρόνια και εφόσον έχει εκτίσει τουλάχιστον το ήµισυ της ποινής του 

να εκτίσει µέρος της επιβληθείσας σ’ αυτόν ποινής φυλάκισης µε την εφαρµογή του µέτρου 

του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική παρακολούθηση.) 

 
•  Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Εισαγωγή διατάξεων, ώστε, σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις για τα σωφρονιστικά 

συστήµατα, να καθίσταται δυνατή η εξέταση και η απόφαση από ανεξάρτητο συµβούλιο, 

που καθιδρύεται για το σκοπό αυτό, επί αιτηµάτων των κρατουµένων για αποφυλάκισή 

τους επ’ αδεία, προκειµένου να εκτίσουν το υπόλοιπο µέρος της ποινής φυλάκισής τους 

εκτός των φυλακών, υπό τους όρους και τους περιορισµούς που θα θέτει το υπό αναφορά 

συµβούλιο.) 

 
•  Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Εκσυγχρονισµός του δικαίου της απόδειξης, ώστε αφενός για την απόδειξη 

οποιουδήποτε αδικήµατος να µην είναι απαραίτητη η αναζήτηση ενισχυτικής µαρτυρίας, 

όταν υπάρχει ένορκη ή ανώµοτη µαρτυρία παιδιού, ούτε να είναι αναγκαία η 

αυτοπροειδοποίηση του δικαστηρίου για τον κίνδυνο καταδίκης µόνο µε την ένορκη ή 

ανώµοτη µαρτυρία παιδιού και αφετέρου να υιοθετηθεί ως γενικός κανόνας η ικανότητα, 

αλλά όχι η εξαναγκασιµότητα, των συζύγων να καταθέτουν ως µάρτυρες κατ’ αλλήλων, 

καθώς και η ικανότητα και η εξαναγκασιµότητα των συζύγων κατά οποιουδήποτε 

προσώπου συγκατηγορούµενου µε το/τη σύζυγο.) 

 
•  Ο περί Ποινικής ∆ικονοµίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

[Καθορισµός του κανόνα ότι παιδιά-µάρτυρες ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) 

χρόνων εξετάζονται χωρίς όρκο σε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία.] 

 
•  Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2009. 
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(Βελτίωση της νοµοθεσίας που διέπει την ίδρυση και τη λειτουργία των ιδιωτικών 

γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, έτσι ώστε να καλυφθούν ορισµένα κενά και 

αδυναµίες που διαπιστώθηκαν στις διατάξεις της και να καταστεί αποτελεσµατική η 

εφαρµογή της.) 

 
•  Ο περί ∆ικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2008. 

(Τροποποίηση του άρθρου 33 του περί ∆ικαστηρίων Νόµου, έτσι ώστε το ύψος του 

προβλεπόµενου σ’ αυτό επιτοκίου, σύµφωνα µε το οποίο το δικαστήριο επιδικάζει τόκο σε 

κάθε απόφαση στην οποία επιδικάζεται χρηµατικό ποσό, εφόσον δεν προβλέπεται άλλο 

επιτόκιο δυνάµει συµφωνίας ή άλλου νόµου, να καθοριστεί σε 5,5%, µε παράλληλη 

δυνατότητα αναθεώρησής του µε διάταγµα του Υπουργού Οικονοµικών, στη βάση 

ορισµένης µεθόδου και κριτηρίων.) 

 
•  Ο περί Αστικών Αδικηµάτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2008. 

(Τροποποίηση του περί Αστικών Αδικηµάτων Νόµου, ώστε το ύψος του τόκου που 

επιδικάζεται δυνάµει του άρθρου 58Α αυτού σε δικαστική διαδικασία για την είσπραξη 

αποζηµιώσεων για σωµατική βλάβη ή θάνατο ως συνέπεια αστικού αδικήµατος να 

καθορίζεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του περί ∆ικαστηρίων Νόµου.) 

 
•  Ο περί ∆ικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2008. 

(Τροποποίηση του περί ∆ικαστηρίων Νόµου, ώστε αφενός να δοθεί η δυνατότητα σε 

επαρχιακό δικαστήριο το οποίο δεν έχει κατά τόπο αρµοδιότητα να εκδικάσει αγωγή που 

εκκρεµεί ενώπιόν του να την παραπέµψει στο κατά τόπο αρµόδιο δικαστήριο και αφετέρου 

να υπόκειται σε έφεση στο Ανώτατο ∆ικαστήριο κάθε ενδιάµεση απόφαση ή διάταγµα 

δικαστηρίου που ασκεί πολιτική δικαιοδοσία.) 

 
•  Ο περί ∆ικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(∆ιασφάλιση της συµβατότητας των διατάξεων που αφορούν το αδίκηµα της 

καταφρόνησης του δικαστηρίου µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 

καθώς και της πλήρους συµµόρφωσης της Κύπρου µε σχετική απόφαση του Ε∆Α∆ σε 

ατοµική προσφυγή κατά της Κύπρου.) 

 
•  Ο περί ∆ικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόµος του 2008. 

[Εισαγωγή διατάξεων µε τις οποίες παρέχεται η εξουσία στα κυπριακά δικαστήρια να 

παραπέµπουν, µε βάση το άρθρο 35 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), στο 

∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) ερωτήµατα που αφορούν στο κύρος 

και/ή στην ερµηνεία διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει του Τίτλου VI της ΣΕΕ και, 

παράλληλα, διαγραφή του δικαιώµατος έφεσης εναντίον αποφάσεων πρωτόδικου 
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δικαστηρίου για παραποµπή ή µη παραποµπή ζητήµατος στο ∆ΕΚ βάσει των διατάξεων 

του άρθρου 68 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεδοµένου ότι 

το εν λόγω άρθρο αφορά δικαστήρια των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα 

µέσα του εσωτερικού δικαίου.] 

 
•  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Αύξηση της µέγιστης προβλεπόµενης από το νόµο ποινής φυλάκισης για τα αδικήµατα 

της αιµοµιξίας, της άσεµνης επίθεσης εναντίον γυναίκας και της άσεµνης επίθεσης 

εναντίον άνδρα, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 147, 151 και 152 του ποινικού κώδικα, 

αντίστοιχα, ώστε να παρέχεται στα δικαστήρια η ευχέρεια επιβολής της καταλληλότερης 

ποινής, µε βάση τα δεδοµένα της κάθε υπόθεσης.) 

 
•  Ο περί Οικογενειακών ∆ικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Τροποποίηση του άρθρου 14 του περί Οικογενειακών ∆ικαστηρίων Νόµου, έτσι ώστε, σε 

σχέση µε την έννοια του ισχυρού κλονισµού του γάµου ως λόγου διαζυγίου, να 

θεσπιστούν πέντε µαχητά τεκµήρια κλονισµού, σε περίπτωση διγαµίας, µοιχείας, 

εγκατάλειψης, επιβουλής της ζωής και άσκησης βίας, και το υφιστάµενο αµάχητο τεκµήριο 

κλονισµού λόγω πενταετούς διάστασης των συζύγων να τροποποιηθεί σε τετραετή 

διάσταση.) 

 
•  Ο περί Γάµου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Τροποποίηση του άρθρου 27 του περί Γάµου Νόµου, έτσι ώστε, σε σχέση µε την έννοια 

του ισχυρού κλονισµού του γάµου ως λόγου διαζυγίου, να προστεθεί στα υφιστάµενα 

µαχητά τεκµήρια κλονισµού η περίπτωση άσκησης βίας από τον εναγόµενο εναντίον του 

ενάγοντος, εκτός αν ο εναγόµενος αποδείξει το αντίθετο.) 

 
•  Ο περί Οικογενειακών ∆ικαστηρίων (Θρησκευτικές Οµάδες) (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2009. 
[Τροποποίηση του περί Οικογενειακών ∆ικαστηρίων (Θρησκευτικές Οµάδες) Νόµου, έτσι 

ώστε στις διατάξεις του που αφορούν τον κλονισµό του γάµου ως λόγο διαζυγίου να 

θεσπισθεί ένα αµάχητο τεκµήριο κλονισµού του γάµου, σε περίπτωση τετραετούς 

διάστασης των συζύγων, καθώς και πέντε µαχητά τεκµήρια κλονισµού, σε περίπτωση 

διγαµίας, µοιχείας, εγκατάλειψης, επιβουλής της ζωής και άσκησης βίας.] 

 
•  Ο περί ∆ιατήρησης Τηλεπικοινωνιακών ∆εδοµένων µε Σκοπό τη ∆ιερεύνηση 

Σοβαρών Ποινικών Αδικηµάτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2008. 
[Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας για τη ∆ιατήρηση Τηλεπικοινωνιακών ∆εδοµένων 
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µε σκοπό τη ∆ιερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικηµάτων, έτσι ώστε σε επείγουσες 

περιπτώσεις απαγωγής προσώπου ο αστυνοµικός ανακριτής να µπορεί, υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις, µε επιστολή του προς τον παροχέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, να έχει 

πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δεδοµένα που αφορούν τη διερευνώµενη υπόθεση χωρίς 

την προηγούµενη εξασφάλιση δικαστικού διατάγµατος, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση 

ότι θα εξασφαλίσει τέτοιο διάταγµα εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ηµεροµηνία 

που του επιτράπηκε πρόσβαση σε τέτοια δεδοµένα, διαφορετικά θα πρέπει να 

καταστρέψει τα εν λόγω δεδοµένα.] 

 
•  Ο περί Αστυνοµίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2008. 

(Τροποποίηση του περί Αστυνοµίας Νόµου, ώστε: 

1.  να παρέχεται η εξουσία στο Υπουργικό Συµβούλιο, αφού λάβει υπόψη τη γνώµη του 

Αρχηγού Αστυνοµίας, να εκδίδει κανονισµούς οι οποίοι θα προνοούν για την 

ασφαλιστική κάλυψη µελών της αστυνοµίας που προβαίνουν στην εκτέλεση 

επικίνδυνης εργασίας και 

2. να παρέχεται η δυνατότητα προκήρυξης κενής εξειδικευµένης θέσης στην αστυνοµία 

εντός χρονικής περιόδου έξι µηνών πριν από την ηµεροµηνία κένωσης της θέσης, στην 

περίπτωση που η θέση κενώνεται λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της.) 

 
•  Ο περί ∆ικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2008. 

(Παροχή δυνατότητας στο Πειθαρχικό Συµβούλιο των δικηγόρων να διατάξει την 

καταβολή των εξόδων τής ενώπιόν του διαδικασίας από δικηγόρο που καταδικάστηκε για 

πειθαρχικό αδίκηµα ή, σε περίπτωση αθώωσής του, από τον παραπονούµενο και παροχή 

δυνατότητας να εισπράττει τα έξοδα αυτά ως χρηµατική ποινή.) 

 
•  Οι περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2009. 
(Εισαγωγή διατάξεων που καθορίζουν τον τρόπο αξιολόγησης της απόδοσης των 

υπαλλήλων που τοποθετούνται ή µετατίθενται σε υπηρεσία ή οργανισµό της ΕΕ ή σε 

διεθνή οργανισµό, καθώς και της αξιολόγησης υπαλλήλων που αποσπώνται σε υπηρεσία 

ή οργανισµό της ΕΕ ή σε υπηρεσία κράτους µέλους της ΕΕ ή σε διεθνή οργανισµό.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 

•  Ο περί Προϋπολογισµού του 2009 Νόµος του 2008. 
(Έγκριση του προϋπολογισµού του κράτους για το οικονοµικό έτος 2009.) 

 
•  Έγκριση προϋπολογισµών οργανισµών δηµόσιου δικαίου/ταµείων/ρυθµιστικών 
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αρχών/επιτροπών/συµβουλίων για το έτος 2009. 
(Ειδικότερα, έχουν ψηφιστεί σε νόµους οι προϋπολογισµοί των κάτωθι: 

Οργανισµού Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας, Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου, 

Οργανισµού Χρηµατοδοτήσεως Στέγης, Αρχής Λιµένων Κύπρου, Ταµείου ∆ηµόσιων 

∆ανείων, Ταµείου Θήρας, Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού, Αρχής Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού Κύπρου, Συµβουλίου Ελαιοκοµικών Προϊόντων, Γραφείου του 

Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, Κυπριακού 

Πρακτορείου Ειδήσεων, Κυπριακού Οργανισµού Αναπτύξεως Γης, Οργανισµού Νεολαίας, 

Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, 

Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών, Ειδικού Ταµείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της 

Χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας, Ταµείου του 

Κέντρου Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Ατόµων µε Αναπηρίες, Αρχής Τηλεπικοινωνιών 

Κύπρου, Κυπριακού Οργανισµού ∆ιαχείρισης Αποθεµάτων Πετρελαιοειδών, Αρχής 

Ηλεκτρισµού Κύπρου, Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος 

Κύπρου και Ταµείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου.) 

 
•  Ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού Νόµος (Αρ. 3) του 2008. 

(Έγκριση πληρωµής από το λογαριασµό του Πάγιου Ταµείου της ∆ηµοκρατίας ποσού 

ύψους €50 εκατοµ. για κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την αγορά και τη 

µεταφορά ποσοτήτων νερού από την Ελλάδα, καθώς και για τη δηµιουργία της αναγκαίας 

υποδοµής για διοχέτευσή του στο σύστηµα υδατοπροµήθειας της Κύπρου.) 

 
•  Ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού Νόµος (Αρ. 4) του 2008. 

(Έγκριση πληρωµής από το λογαριασµό του Πάγιου Ταµείου της ∆ηµοκρατίας ποσού 

ύψους €67,5 εκατοµ. για κάλυψη των αποζηµιώσεων που θα καταβληθούν στους 

γεωργοκτηνοτρόφους, οι οποίες θα καλύπτουν µέχρι το 50% της ζηµιάς που υπέστησαν 

λόγω της παρατεταµένης ολιγοµβρίας.) 

 
•  Ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού Νόµος (Αρ. 5) του 2008. 

(Έγκριση πληρωµής από το λογαριασµό του Πάγιου Ταµείου της ∆ηµοκρατίας ποσού 

ύψους €284,2 εκατοµ. για τη διενέργεια δαπανών για υλοποίηση διάφορων σκοπών και 

προγραµµάτων για τα οποία ακόµη δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που 

περιλήφθηκε στον προϋπολογισµό του 2009 είναι ανεπαρκής.) 

 
•  Ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού Νόµος (Αρ. 1) του 2009. 

[Έγκριση πληρωµής ποσού ύψους €443.000 από το λογαριασµό του Πάγιου Ταµείου της 
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∆ηµοκρατίας και διάθεσή του για τη δηµιουργία είκοσι οκτώ (28) πρόσθετων θέσεων 

Αστυφύλακα για τη στελέχωση των Κέντρων Ελέγχου ∆ιαβατηρίων των αεροδροµίων 

Λάρνακας και Πάφου.] 

 
•  Ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού Νόµος (Αρ. 2) του 2009. 

[Έγκριση πληρωµής από το λογαριασµό του Πάγιου Ταµείου της ∆ηµοκρατίας ποσού 

ύψους €459.764 και διάθεσή του για τη δηµιουργία εκατό δώδεκα (112) νέων θέσεων 

στην αστυνοµία για σκοπούς ασφάλειας των αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου.] 

 
•  Ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού Νόµος (Αρ. 3) του 2009. 

[Έγκριση πληρωµής από το λογαριασµό του Πάγιου Ταµείου της ∆ηµοκρατίας ποσού 

ύψους €246,2 εκατοµ. για την υλοποίηση διάφορων σκοπών ή/και προγραµµάτων για τα 

οποία ακόµη δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον 

προϋπολογισµό για το 2009 είναι ανεπαρκής (€117,86 εκατοµ. αφορούν τη 

χρηµατοδότηση µέρους του Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης για την Αντιµετώπιση των 

Επιπτώσεων της Παγκόσµιας Οικονοµικής Κρίσης στην Κύπρο).]          

 
•  Ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού Νόµος (Αρ. 4) του 2009. 

(Έγκριση πληρωµής από το λογαριασµό του Πάγιου Ταµείου της ∆ηµοκρατίας ποσού 

ύψους €1,6 εκατοµ. για σκοπούς κάλυψης των δαπανών που απαιτούνται για δηµιουργία 

νέων θέσεων, καθώς και για σειρά άλλων µισθολογικών ρυθµίσεων στη δηµόσια 

υπηρεσία που αφορούν κυρίως στους τοµείς της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής 

πρόνοιας και γενικότερα σε τοµείς προσφοράς υπηρεσιών στους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις, καθώς και υλοποίηση συµφωνιών που επιτεύχθηκαν στα πλαίσια της Μικτής 

Επιτροπής Προσωπικού και της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας.)       

 
•  Ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού του Κυπριακού Οργανισµού 

Τουρισµού του 2009 Νόµος (Αρ. 1) του 2009. 
(Έγκριση πληρωµής από το Ταµείο του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού ποσού ύψους 

€6.000.000 για στήριξη του Σχεδίου Κοινωνικού Τουρισµού, στα πλαίσια του πακέτου 

στήριξης της τουριστικής βιοµηχανίας µε την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισµού, αλλά 

και ως µέτρου προς αντιµετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.) 

 
•  Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισµού της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου 

του 2008 Νόµου του 2007 Νόµος (Αρ. 1) του 2009. 
(∆ιάθεση πρόσθετης πίστωσης ύψους €6.300.000 για εγκατάσταση εφεδρικών µονάδων 
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παραγωγής σε δύο φάσεις, οι οποίες θα συµβάλουν στην κάλυψη της προβλεπόµενης 

αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προβλέπεται να υπάρξει κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο από το έτος 2010 και έπειτα.) 

 
•  Ο Τροποποιητικός (Αρ. 2) του περί Προϋπολογισµού της Αρχής Ηλεκτρισµού 

Κύπρου του 2008 Νόµου του 2007 Νόµος του 2009. 
(Έγκριση ποσού ύψους €133.505.000 για κάλυψη των επιπρόσθετων δαπανών που 

απαιτήθηκαν από τον εν λόγω οργανισµό για την αγορά και κατανάλωση καυσίµων κατά 

το έτος 2008.) 

 
•  Ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου 

Νόµος (Αρ. 1) του 2009. 
[Έγκριση πληρωµής από το Ταµείο της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου ποσού ύψους 

€68.573 για σκοπούς ενίσχυσης του Κλάδου Επιθεωρήσεων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

του εν λόγω οργανισµού µε τριάντα δύο (32) νέες θέσεις.] 

 
•  Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόµος του 2009. 

(Θέσπιση νέου νοµοθετικού πλαισίου για τη ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν τη 

συγκρότηση και τη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, καθώς επίσης 

κατάργηση του προηγούµενου ισχύοντος νόµου.) 

 
•  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Εισαγωγή µέτρων που αφορούν τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του 

Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 

(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.) 

 
•  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήµατος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2009. 

(Κατάργηση του ξεχωριστού συντελεστή εταιρικού φόρου, ύψους 25%, που επιβάλλεται 

στους οργανισµούς δηµόσιου δικαίου και υιοθέτηση ενιαίου συντελεστή φορολόγησης 

ύψους 10%, ώστε να τυγχάνουν όλες οι εταιρείες ίσης φορολογικής µεταχείρισης.) 
 

•  Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 3) Νόµος του 2009. 
(Κατάργηση της επιβολής φόρου, ύψους 3%, στους οργανισµούς δηµόσιου δικαίου και 

υιοθέτηση για όλες τις εταιρείες, περιλαµβανοµένων των υπό αναφορά οργανισµών, 

ενιαίου τρόπου υπολογισµού του ποσού που καταβάλλεται ως έκτακτη εισφορά για την 

άµυνα του τόπου.) 
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•  Ο περί Παροχής Επιδόµατος ∆ιακινήσεως εις Αναπήρους (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2009. 
(Επέκταση του δικαιώµατος για επίδοµα διακίνησης σε περισσότερα άτοµα που πάσχουν 

από τετραπληγία και αύξηση του ανώτατου ποσού του επιδόµατος διακίνησης για άτοµα 

που πάσχουν από τετραπληγία ή περιορισµό της όρασης και για τις υπόλοιπες κατηγορίες 

δικαιούχων αναπήρων.) 

 
•  Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Αναπροσαρµογή του ποσού της ειδικής χορηγίας που παραχωρείται σε τυφλούς επί 

ετήσιας βάσης και καταβολή του στους δικαιούχους σε µηνιαία αντί σε εξαµηνιαία βάση.) 

 
•  Ο περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009.  

(Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 8% σε 5% για διαµονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά 

καταλύµατα και παρόµοιους χώρους, περιλαµβανοµένης και της παροχής καταλύµατος 

διακοπών, αλλά και οποιασδήποτε ενιαίας παροχής υπηρεσιών που περιλαµβάνει 

διαµονή στο ξενοδοχείο µε πρόγευµα, ηµιδιατροφή και πλήρη διατροφή ή και τις 

παρεχόµενες δραστηριότητες επισιτισµού, περιλαµβανοµένων των οινοπνευµατωδών 

ποτών, µπίρας και κρασιού, µε στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα αυτού 

στα πλαίσια αντιµετώπισης της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.) 

 
•  Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Εναρµόνιση µε σχετικά άρθρα της Οδηγίας 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 5ης Σεπτεµβρίου 2007 για τροποποίηση της Οδηγίας 92/49/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου και των Οδηγιών 2002/83/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2005/68/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ 

σχετικά µε τους διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για την προληπτική 

αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συµµετοχών στο µετοχικό κεφάλαιο 

οντοτήτων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.) 

 
•  Ο περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος 

του 2009. 
(Καθορισµός ως Νέας Αγοράς της αγοράς που δύναται να λειτουργεί µε τη µορφή ενός 

Πολυµερούς Μηχανισµού ∆ιαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί 

Επενδυτικών Υπηρεσιών και ∆ραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµου, και 

παροχή εξουσίας στο Συµβούλιο του ΧΑΚ να καθορίζει θέµατα που άπτονται της 

λειτουργίας της Νέας Αγοράς µε Κανονιστικές Αποφάσεις.  Παροχή επίσης εξουσίας στο 

Συµβούλιο του ΧΑΚ να καθορίζει, µε έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, τις 
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προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα για την κατάρτιση συναλλαγών που θα 

γίνονται από τα µέλη που θα αποκτούν την ιδιότητα του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή.) 

 
•  Ο περί Ελέγχου Ρευστών ∆ιαθεσίµων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την 

Κοινότητα και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε Ρευστά ∆ιαθέσιµα Νόµος 

του 2009. 
[Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά µε τους ελέγχους 

ρευστών διαθεσίµων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα, καθώς επίσης και 

διατάξεων για την άσκηση ελέγχων σε ρευστά διαθέσιµα ή χρυσό που εισέρχονται στη 

∆ηµοκρατία από άλλο κράτος µέλος ή εξέρχονται από αυτήν προς άλλο κράτος µέλος.] 

 
•  Οι περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2009. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 περί των συστηµάτων εγγυήσεων των καταθέσεων 

όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης καταθέσεων και την προθεσµία εκταµίευσης.)         

 
•  Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας 

Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 περί των συστηµάτων εγγυήσεων των καταθέσεων 

όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης καταθέσεων και την προθεσµία εκταµίευσης.)       

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

•  Ο περί ∆ηµόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2008. 
(Τροποποίηση του βασικού νόµου για τη ∆ηµόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, ώστε να 

παρασχεθεί η δυνατότητα στον υποψήφιο που έχει σειρά προτεραιότητας στον οικείο 

πίνακα διοριστέων να µη διαγραφεί από αυτόν, επειδή δεν κατέστη δυνατόν να 

παρακολουθήσει το πρόγραµµα προϋπηρεσιακής κατάρτισης, όταν κλήθηκε να το 

παρακολουθήσει από την ΕΕΥ.  Ειδικότερα, οι λόγοι της µη παρακολούθησης του 

προγράµµατος αυτού πρέπει να αφορούν τη συνέχιση σπουδών για σκοπούς 

εξασφάλισης µάστερ ή διδακτορικού τίτλου.) 

 
•  Ο περί της ∆ιεθνούς Σύµβασης κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισµό (Κυρωτικός) 

Νόµος του 2009. 
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(Νοµοθετική κύρωση, µε βάση το άρθρο 169.2 του συντάγµατος, της ∆ιεθνούς Σύµβασης 

της ΟΥΝΕΣΚΟ κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισµό του 2005.) 

 
•  Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος 

του 2008. 
[Τροποποίηση του βασικού νόµου για το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, έτσι ώστε 

να διευκρινισθεί ότι τα µέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγµένου) που 

θα παραχωρηθούν από το πανεπιστήµιο στα υπό ένταξη ιδρύµατα θα θεωρείται, για 

σκοπούς συµµετοχής τους στα ακαδηµαϊκά σώµατα των ιδρυµάτων αυτών, ότι διατηρούν 

το καθεστώς που είχαν πριν από την ένταξή τους στο πανεπιστήµιο.  Με τον τρόπο αυτό 

διασφαλίζεται η οµαλή συνέχιση της λειτουργίας των υπό ένταξη ιδρυµάτων κατά τη 

µεταβατική περίοδο.] 

 
•  Ο περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εµπλουτισµού των ∆ηµόσιων 

Κτιρίων µε Έργα Τέχνης (∆ιαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόµος του 2009. 
(Κατάργηση του υφιστάµενου νόµου και θέσπιση καινούριου νόµου, µε βάση τον οποίο 

διαµορφώνεται νέο θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει καλύτερα την υποχρέωση για τον 

εµπλουτισµό των δηµόσιων κτιρίων µε έργα τέχνης, καθώς και την ευθύνη για την 

παρακολούθηση της εφαρµογής των προνοιών του.) 

 
•  Ο περί της Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (∆ιαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόµος του 2009. 
(Θεσµοθέτηση ρυθµιστικού πλαισίου αναγνώρισης ιδιωτικών µουσείων, καθώς και 

µουσείων αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία ήδη λειτουργούν, καθώς και όλων όσα 

θα ιδρυθούν στο µέλλον, µε βάση συγκεκριµένες προϋποθέσεις.) 

 
•  Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2008. 
(Τροποποίηση του βασικού νόµου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στο Υπουργικό 

Συµβούλιο, µε εισήγηση του αρµόδιου υπουργού, να διορίζει ένα από τα µέλη της 

επιτροπής αξιολόγησης ως αντιπρόεδρο αυτής, ώστε να καταστεί ευκολότερη η σύγκληση 

της επιτροπής σε συνεδρία για πιο αποτελεσµατική και ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου 

της.) 

 
•  Ο περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόµος του 2008. 

(Τροποποίηση του βασικού νόµου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα διορισµού 

αντιπροέδρου στο Συµβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Κλάδων 
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Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για ευκολότερη σύγκληση του 

συµβουλίου σε συνεδρία, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσµατική και ταχύτερη η 

διεκπεραίωση του έργου του.) 

 
•  Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος 

του 2008. 
(Τροποποίηση του βασικού νόµου, ώστε να τροποποιηθούν οι όροι και το 

χρονοδιάγραµµα αυτονόµησης του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου, καθώς και οι 

όροι λειτουργίας της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής, της οποίας η θητεία, σύµφωνα 

µε τον ισχύοντα νόµο, έληγε στο τέλος του 2008, ώστε να δοθεί χρόνος για την οµαλή 

λειτουργία και αυτονόµηση του πανεπιστηµίου.)  

 
•  Ο περί του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 
(Τροποποίηση του βασικού νόµου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αναδροµικής ισχύος των  

κανονισµών του ΙΚΥΚ που ρυθµίζουν τη διαδικασία αναφορικά µε την αναστολή, 

ανανέωση και διακοπή υποτροφιών.) 

 
•  Ο περί Προϋπολογισµού του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου του 2009 

Νόµος του 2009. 
 

•  Ο περί Προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου Κύπρου του 2009 Νόµος του 2009. 
 

•  Ο περί Προϋπολογισµού του Ανοικτού Πανεπιστηµίου του 2009 Νόµος του 2009. 
 

•  Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 
(Τροποποίηση του βασικού νόµου, έτσι ώστε: 

1. να παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργικό Συµβούλιο να διορίζει πρόεδρο και ένα 

µέλος του Κυπριακού Συµβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών από καθηγητές 

οποιουδήποτε δηµόσιου πανεπιστηµίου της Κύπρου και όχι µόνο από καθηγητές 

του πανεπιστηµίου Κύπρου και  

2. να παρέχεται η δυνατότητα στο Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 

να καταρτίζει τις επιτροπές κρίσεων τίτλων σπουδών από επίκουρους καθηγητές, 

αναπληρωτές καθηγητές και καθηγητές πανεπιστηµίου της Κύπρου ή του 

εξωτερικού και όχι αποκλειστικά από καθηγητές πανεπιστηµίου της Κύπρου.) 

 
•  Ο περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 
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(Τροποποίηση του βασικού νόµου, ώστε να παρασχεθεί  η δυνατότητα στον αντιπρόεδρο 

του Συµβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Σχολών 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης να αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή 

κωλύεται, µε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του προέδρου, γεγονός που θα 

συµβάλει στην αποτελεσµατική και ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου του συµβουλίου.) 

 
•  Οι περί Πανεπιστηµίου Κύπρου (Ίδρυση Σχολών και Τµηµάτων κατά Σχολή) 

(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισµοί του 2008. 
(Τροποποίηση των υφιστάµενων κανονισµών, ώστε να καταστεί δυνατή η ίδρυση ιατρικής 

σχολής στο Πανεπιστήµιο Κύπρου.) 

 
•  Οι περί Πανεπιστηµίου Κύπρου (∆ιοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί)  

Κανονισµοί του 2008. 
(Τροποποίηση των υφιστάµενων κανονισµών, έτσι ώστε τα απαιτούµενα για διορισµό 

προσόντα του διοικητικού προσωπικού του πανεπιστηµίου να καθορίζονται από το 

συµβούλιο, αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις της συγκλήτου.) 

 
•  Οι περί Σχολικών Εφορειών (Συντήρηση και Βελτίωση Σχολικών Κτιρίων και Άλλα 

Συναφή Θέµατα) Κανονισµοί του 2009. 
(Νοµοθετική ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν τις διαδικασίες συντήρησης και 

βελτίωσης των σχολικών κτιρίων.) 

 
•  Οι περί του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2009. 
(Νοµοθετική ρύθµιση ορισµένων νοµοθετικών κενών και ασαφειών σε σχέση µε τις 

πρόνοιες των Κανονισµών 20 και 21 για την αναστολή, διακοπή ή µείωση της υποτροφίας 

προς τους υποτρόφους του ΙΚΥΚ.) 

 
•  Οι περί Λειτουργίας των ∆ηµόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2009. 
(Τροποποίηση των υφιστάµενων κανονισµών, ώστε να επέλθουν αρκετές αλλαγές που 

κρίθηκαν αναγκαίες στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού και της βελτίωσής τους, µε στόχο 

την πιο εύρυθµη λειτουργία των σχολείων.) 

 
•  Οι περί Λειτουργίας των ∆ηµόσιων Εσπερινών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2009. 
(Τροποποίηση των υφιστάµενων κανονισµών, ώστε να εκσυγχρονιστεί η λειτουργία των 
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εσπερινών γυµνασίων και τεχνικών σχολών και να συνάδουν, όπου αυτό είναι δυνατό, µε 

τους κανονισµούς λειτουργίας των δηµόσιων σχολείων µέσης εκπαίδευσης.) 

 
•  Οι περί Υπεράριθµων Θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες στα ∆ηµόσια Πανεπιστήµια 

Κύπρου Κανονισµοί του 2009. 
(Καθορισµός των κριτηρίων, του ποσοστού, των διαδικασιών και του τρόπου προσφοράς 

των υπεράριθµων θέσεων σε ειδικές κατηγορίες στα δηµόσια πανεπιστήµια τόσο στα 

πλαίσια των παγκύπριων εξετάσεων όσο και εκτός της διαδικασίας των παγκύπριων 

εξετάσεων.  Με τους κανονισµούς αυτούς προβλέπεται επίσης ότι η προσφορά των 

υπεράριθµων θέσεων εκτός της διαδικασίας των παγκύπριων εξετάσεων, σε ποσοστό 3%, 

µε βάση διεθνή προσόντα πρόσβασης, δε θα αρχίσει από το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 

και θα πρέπει για την κατηγορία αυτή να υπάρξουν νέοι σχετικοί κανονισµοί.) 

 
•  Οι περί Λειτουργίας των ∆ηµόσιων Σχολείων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2009. 
(Τροποποίηση των υφιστάµενων κανονισµών, ώστε, µεταξύ άλλων, να διαφοροποιηθεί η 

νοµοθετική ρύθµιση που αφορά τη συγχώνευση δηµοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων και 

τη δηµιουργία περιφερειακών δηµοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων, σε σχέση µε το θέµα 

της παύσης της λειτουργίας τους, το συγκεκριµένο αριθµό των µαθητών που φοιτούν σε 

αυτά, καθώς και τη δυνατότητα του αρµόδιου υπουργού να εισηγείται στο Υπουργικό 

Συµβούλιο τη συνέχιση της λειτουργίας τους.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών 

•  Οι περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, 

Έργων και Υπηρεσιών στον Τοµέα της Ενέργειας και για Συναφή Θέµατα (Γενικοί) 

Κανονισµοί της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου του 2009. 
(Αντικατάσταση των υφιστάµενων κανονισµών, έτσι που οι νέοι κανονισµοί να καθορίζουν, 

µεταξύ άλλων, τις διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισµού, υποβολής, παραλαβής και 

αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης συµβάσεων στην Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου, 

καθώς επίσης τα όργανα τα οποία έχουν αρµοδιότητα και εξουσία να αποφασίζουν την 

ανάθεση της σύµβασης, την απόρριψη οποιασδήποτε προσφοράς ή την ακύρωση του 

διαγωνισµού.) 

 
•  Οι περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισµοί 
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του 2009. 

•  Οι περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, 

Έργων και Υπηρεσιών στους Τοµείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών 

και των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισµοί του 

2009. 
(Θέσπιση κανονισµών που αφορούν τη νοµοθετική ρύθµιση των διαδικασιών προκήρυξης 

διαγωνισµού, ετοιµασίας και παραλαβής εγγράφων διαγωνισµού, υποβολής και 

αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης συµβάσεων µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

•  Ο περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2008.  
(Τροποποίηση του βασικού νόµου, ώστε να ελεγχθεί το φαινόµενο κατά το οποίο 

παρατηρείται ένας µεγάλος αριθµός κυνηγών που δεν έχουν ανανεωµένη την άδεια 

κυνηγίου τους να κυνηγά κανονικά µε το πρόσχηµα ότι απλώς µεταφέρει το όπλο του.) 

 
•  Ο περί ∆ιαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιοµηχανίας Νόµος του 

2009. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία που αναφέρεται στο προοίµιο του νοµοσχεδίου.  Οι 

κυριότερες διατάξεις αφορούν:  

1. τη ρύθµιση των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων και την ταξινόµησή τους, 

2. τις υποχρεώσεις του φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των εξορυκτικών 

αποβλήτων, 

3. τα µέτρα ελέγχου και επιθεωρήσεις, 

4. τη θέσπιση ποινικών αδικηµάτων και διοικητικών παραβάσεων.) 

 
•  Ο περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 
(Τροποποίηση του βασικού νόµου µε την εισαγωγή των αναγκαίων διατάξεων, έτσι ώστε 

να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους, του αέρα και των υδάτων κατά την κατασκευή 

νέων ή τη µετατροπή υφιστάµενων εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων.) 

 
•  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 

2009. 
(Εισαγωγή νέων διατάξεων στο βασικό νόµο, έτσι ώστε:  

1. οι εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων να πρέπει να εξασφαλίζουν άδεια 
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απόρριψης, 

2. να ρυθµίζεται η κατασκευή νέων και η µετατροπή υφιστάµενων εγκαταστάσεων 

εξορυκτικών αποβλήτων,  

3. να προλαµβάνεται η επιδείνωση της κατάστασης των νερών και της ρύπανσης του 

εδάφους από εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων.) 

 
•  Ο περί Ρύθµισης Μεταλλείων και Λατοµείων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Τροποποίηση του βασικού νόµου, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί το αναγκαίο νοµικό 

πλαίσιο για εναρµόνιση, µε δευτερογενή νοµοθεσία, µε τα άρθρα 2.1,3,5 και 14 της 

Οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 

2006 σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας.) 

 
•  Οι περί Μεταλλείων και Λατοµείων (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισµοί του 2009. 

(Τροποποίηση των βασικών κανονισµών µε σκοπό την εναρµόνιση της κυπριακής 

νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/21/ΕΚ, η οποία στοχεύει στην πρόληψη ή µείωση παντός 

είδους δυσµενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα στον αέρα, στο νερό, στο 

έδαφος, στην πανίδα, στη χλωρίδα και στο τοπίο, καθώς και των τυχόν επακόλουθων 

κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από τη διαχείριση των αποβλήτων 

της εξορυκτικής βιοµηχανίας.) 

 
•  Ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

[Τροποποίηση του βασικού νόµου για σκοπούς εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 

1310/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για 

τις µεταφορές αποβλήτων, καθώς και µεταφοράς στην εσωτερική έννοµη τάξη του άρθρου 

6.2 της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης 

Σεπτεµβρίου 2006 σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές, τα απόβλητα 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και την κατάργηση της Οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.] 

 
•  Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή 

Συσσωρευτές) Κανονισµοί του 2009. 
(Κατάργηση των υφιστάµενων κανονισµών και αντικατάστασή τους µε νέους οµότιτλους 

κανονισµούς µε βάση το περιβαλλοντικό κεκτηµένο, εναρµονίζοντας έτσι την κυπριακή 

νοµοθεσία µε την Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 6ης Σεπτεµβρίου του 2006 σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές, 

καθώς και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και σχετικά µε την 

κατάργηση της Οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.) 
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•  Ο περί της Αποφυγής της Ρύπανσης ∆ηµόσιων ∆ρόµων και ∆ηµόσιων Χώρων 

Νόµος του 2009. 
(Εισαγωγή στο βασικό νόµο προνοιών που καθιστούν ποινικό αδίκηµα ειδικά την 

απόρριψη αποτσίγαρων, αναµµένων σπίρτων, αναπτήρων ή αναµµένων καρβούνων σε 

δηµόσιους χώρους και δηµόσιους δρόµους και παράλληλα αυξάνουν την ποινή και το 

εξώδικο πρόστιµο για το ήδη προβλεπόµενο αδίκηµα που αφορά την απόρριψη 

αντικειµένων σε δηµόσιους χώρους και δηµόσιους δρόµους.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-
Παθόντων 

•  Ο περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης Ηµέρας Μνήµης και Τιµής και 

Παροχής Ωφεληµάτων προς τους Αιχµαλώτους Πολέµου του 1974 και προς τους 

Εξαρτωµένους τους Νόµος του 2008.  
(Θέσπιση νοµοθεσίας για αυτούς που διετέλεσαν αιχµάλωτοι πολέµου κατά τη διάρκεια 

της τουρκικής εισβολής του 1974.  Αναγνώριση της αιχµαλωσίας ή οµηρίας από τις 

τουρκικές δυνάµεις κατοχής το 1974 και καθιέρωση ηµέρας µνήµης και τιµής αιχµαλώτων 

πολέµου 1974.  Τήρηση µητρώων όλων όσοι διετέλεσαν αιχµάλωτοι ή όµηροι πολέµου, 

απονοµή ηθικών αµοιβών και απόδοση τιµητικών διπλωµάτων από την κυπριακή 

πολιτεία, καθώς και δηµιουργία µνηµείου.  Παροχή δωρεάν ιατροφαρµακευτικής 

περίθαλψης στους αιχµαλώτους πολέµου και στους εξαρτωµένους τους σε κρατικά 

νοσηλευτήρια της Κύπρου και στήριξη δυσπραγούντων αιχµαλώτων µε σχέδια ή 

προγράµµατα που εφαρµόζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 

 
•  Ο περί Προϋπολογισµού του Ταµείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2009 

Νόµος του 2008.  
(Έγκριση του προϋπολογισµού του Ταµείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 

2009, ύψους €19.556.882.) 

 
•  Ο περί Προϋπολογισµού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2009 Νόµος 

του 2009.  
(Έγκριση του προϋπολογισµού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων για το έτος 2009, 

ύψους €432.855.) 

 
•  Ο περί Προϋπολογισµού του Κεντρικού Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών του 

2009 Νόµος του 2009.  
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(Έγκριση του προϋπολογισµού του Κεντρικού Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών για το 

έτος 2009, ύψους €84.445.000.) 

 
•  Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, ∆οµή, 

Αρµοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέµατα) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009.  
(Τροποποίηση του βασικού νόµου, ώστε να παρέχεται στο Υπουργικό Συµβούλιο η 

εξουσία για έκδοση διατάγµατος µε το οποίο να καθορίζονται οι θέσεις που συνεπάγονται 

άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των 

γενικών συµφερόντων του κράτους.) 

 
•  Οι περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας 

Υπαλλήλων) Κανονισµοί του 2009.  
(Θέσπιση κανονισµών που ρυθµίζουν τους όρους πρόσληψης και υπηρεσίας των 

υπαλλήλων της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.) 

 
•  Οι περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών (Όροι Πρόσληψης και 

Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2009.  
(Τροποποίηση των βασικών κανονισµών που αφορούν τους όρους πρόσληψης και 

υπηρεσίας των υπαλλήλων του Κεντρικού Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών, ώστε να 

διατυπωθεί µε πιο σαφή τρόπο ότι η αφυπηρέτηση και τα ωφελήµατα αφυπηρέτησής τους 

διέπονται, κατ’ αναλογία, από τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόµου ή οποιουδήποτε 

νόµου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά και οποιωνδήποτε κανονισµών εκδίδονται 

δυνάµει αυτού.) 

 
•  Οι περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών - Θέση Λειτουργού 

Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισµοί του 2009.  
(Τροποποίηση του υφιστάµενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Φορέα 

Ισότιµης Κατανοµής Βαρών, ώστε ο κάτοχός της, εκτός από τα συνήθη καθήκοντα της 

υπό αναφορά θέσης, να εκτελεί και καθήκοντα σχετικά µε την εγκατάσταση του 

µηχανογραφηµένου συστήµατος και την ανάπτυξη της πληροφορικής στον Κεντρικό 

Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

•  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός)  

(Αρ. 2) Νόµος του 2008. 
(Παροχή δυνατότητας µεταβίβασης ιδιωτικού λεωφορείου από δικαιούχο πρόσωπο 
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πολύτεκνης οικογένειας σε άλλο µη δικαιούχο πρόσωπο χωρίς υποχρέωση καταβολής 

φόρου εγγραφής.) 

 
•  Ο περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόµος του 2008.  

(Παροχή δυνατότητας ανανέωσης της άδειας οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου 

πολύτεκνης οικογένειας από τον κάτοχό της, ανεξάρτητα αν ο αριθµός των εξαρτωµένων 

του έχει µειωθεί κάτω των τεσσάρων ατόµων.) 

 
•  Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελµα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2009.   
(Ρύθµιση των µεταφορών επιβατών επί συµβάσει.) 

 
•  Ο περί των Τεχνιτών Οχηµάτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Μείωση των ετών πείρας που απαιτούνται για αδειοδότηση των “εξ επαγγέλµατος 

τεχνιτών”.) 

 
•  Ο περί της Επαγγελµατικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Στέρηση επαγγελµατικής άδειας οδηγού σε περίπτωση διάπραξης ορισµένων 

αδικηµάτων από τον κάτοχό της.) 

 
•  Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελµα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 2) Νόµος του 2009. 

•  Ο περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 

2009. 
[Αναβάθµιση των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών σε τακτικές γραµµές και διαµόρφωση 

θεσµικού πλαισίου για διασφάλιση της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) Αρ. 1370/2007 

για τις δηµόσιες επιβατικές, σιδηροδροµικές και οδικές, µεταφορές.] 

 
•  Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Κοινοτική Άδεια Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας) 

Κανονισµοί του 2008. 
(Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την κοινοτική Οδηγία 2006/23/ΕΚ για κοινοτική 

άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, µε σκοπό την ενίσχυση των προτύπων ασφάλειας 

και τη βελτίωση της λειτουργίας του κοινοτικού συστήµατος ελέγχου της εναέριας 

κυκλοφορίας.) 

 
•  Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Ασφάλεια Αεροσκαφών Τρίτων Χωρών τα οποία 

Χρησιµοποιούν Αερολιµένες της ∆ηµοκρατίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 
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2009. 
(Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την κοινοτική Οδηγία 2008/48/ΕΚ σχετικά µε τα 

κριτήρια για τη διενέργεια επιθεωρήσεων διαδρόµου σε αεροσκάφη τρίτων χωρών που 

χρησιµοποιούν κοινοτικούς αερολιµένες.) 

 
•  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2009. 
(Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2007/38/ΕΚ αναφορικά µε το 

µετεξοπλισµό µε κάτοπτρα ορισµένων βαρέων οχηµάτων που καλύπτουν τα “τυφλά 

σηµεία” των εν λόγω οχηµάτων.) 

 
•  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 

2) Κανονισµοί του 2009. 
(Προϋπόθεση εγγραφής καινούριων µοτοποδηλάτων και µοτοσικλετών αποτελεί η ύπαρξη 

συστήµατος αυτόµατης λειτουργίας των πρόσθιων φώτων µε την εκκίνηση και κατά τη 

λειτουργία των κινητήρων τους.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

•  Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσµατος) (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2009. 
(Πλήρης απαγόρευση του καπνίσµατος στους χώρους που καθορίζονται στη βασική 

νοµοθεσία ως χώροι απαγόρευσης του καπνίσµατος.) 

 
•  Ο περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Ρύθµιση της άσκησης του επαγγέλµατος των ψυχολόγων.) 

 
•  Ο περί Εγκατάστασης και Χρήσης Αυτόµατων Εξωτερικών Απινιδωτών Νόµος 

του 2008. 
(Θέσπιση των προϋποθέσεων εγκατάστασης, χρήσης και εποπτείας των αυτόµατων 

εξωτερικών απινιδωτών σε δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.) 

 
•  Ο περί Καλλυντικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2008. 

(Προσθήκη στο βασικό νόµο δωδέκατου Παραρτήµατος, το οποίο περιλαµβάνει τις 

εκάστοτε µεταβατικές διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών που προσαρµόζουν τις 

απαιτήσεις αναφορικά µε τα καλλυντικά προϊόντα στην εκάστοτε τεχνική πρόοδο που 

επιτυγχάνεται στον τοµέα των καλλυντικών.) 
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•  Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών 

προσόντων, καθώς και την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 

2006 για την προσαρµογή ορισµένων Οδηγιών στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας 

προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ΕΕ.) 

 
•  Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών 

προσόντων, καθώς και την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 

2006 για την προσαρµογή ορισµένων Οδηγιών στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας 

προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ΕΕ.) 

 
•  Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 

(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών 

προσόντων, καθώς και την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 

2006 για την προσαρµογή ορισµένων Οδηγιών στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας 

προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ΕΕ.) 

 
•  Ο περί Φαρµακευτικής και ∆ηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2008. 

(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση προσόντων.) 

 
•  Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες 

Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2009. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 5ης Σεπτεµβρίου 2007 για τροποποίηση της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου για την προσέγγιση των κρατών µελών σχετικά µε τα ενεργά εµφυτεύσιµα 

ιατρικά βοηθήµατα, της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα και της Οδηγίας 98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά.) 

 
•  Ο περί Καταστατικού του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (Τροποποίησις) 

Κυρωτικός (Τροποποιητικός) Νόµος του 2008. 
(Προσθήκη στο βασικό νόµο νέων άρθρων, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η πρακτική 

εφαρµογή των διεθνών υγειονοµικών κανονισµών που εκδίδονται από τον Παγκόσµιο 
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Οργανισµό Υγείας στη ∆ηµοκρατία.) 

 
•  Ο περί Προϋπολογισµού του Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας του 2009 Νόµος του 

2009. 
(Έγκριση του προϋπολογισµού του Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2009.) 

 
•  Ο περί Προϋπολογισµού του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου του 2009 

Νόµος του 2009. 
(Έγκριση του προϋπολογισµού του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου για το έτος 

2009.) 

 
•  Ο περί Προϋπολογισµού του Ταµείου για το Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής 

Ανεπάρκειας για το έτος 2009 Νόµος του 2008. 
(Έγκριση του προϋπολογισµού του Ταµείου για το Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής 

Ανεπάρκειας για το έτος 2009.) 

 
•  Ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου 

Κύπρου Νόµος (Αρ. 1) του 2008. 
(Έγκριση πληρωµής από το Ταµείο του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου ποσού 

ύψους €28.164, για σκοπούς κάλυψης δαπανών που αφορούν τη µισθοδοσία και 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη του προσωπικού, καθώς και για σκοπούς καταβολής 

οφειλής του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου προς το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων 

για το 2002.) 

 
•  Οι περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 

2009. 
(Εισαγωγή νέων τελών αναφορικά µε την αδειοδότηση φαρµακευτικών προϊόντων φυτικής 

προέλευσης και τροποποίηση τελών για έκδοση και ανανέωση ειδικών αδειών 

κυκλοφορίας.) 

 
•  Οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2009. 

(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών 

προσόντων, καθώς και την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 

2006 για την προσαρµογή ορισµένων Οδηγιών στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας 

προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ΕΕ.) 

 
•  Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2009. 
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(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών 

προσόντων, καθώς και την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 

2006 για την προσαρµογή ορισµένων Οδηγιών στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας 

προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ΕΕ.) 

 
•  Οι περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και 

Παράγωγων Προϊόντων (Ιχνηλασιµότητα, Κοινοποίηση Σοβαρών Ανεπιθύµητων 

Αντιδράσεων και Συµβάντων, Κωδικοποίηση, Επεξεργασία, Συντήρηση, 

Αποθήκευση και ∆ιανοµή) Κανονισµοί του 2008. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2006/86/ΕΚ της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 για την 

εφαρµογή της Οδηγίας 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας, την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύµητων 

αντιδράσεων και συµβάντων, καθώς και ορισµένες τεχνικές απαιτήσεις για την 

κωδικοποίηση, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανοµή 

ανθρώπινων ιστών και κυττάρων.) 

 
•  Οι περί Σήµανσης, Παρουσίασης και ∆ιαφήµισης Τροφίµων (Γενικοί) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2008. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/68/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Νοεµβρίου 2007 για την 

τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙΙα της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου όσον αφορά ορισµένα συστατικά 

τροφίµων.) 

 
•  Οι περί Αφυδατωµένου ∆ιατηρηµένου Γάλακτος (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 

2008. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 26ης Σεπτεµβρίου 2007 για 

την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/114/ΕΚ για ορισµένα, µερικά ή ολικά, αφυδατωµένα 

διατηρηµένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.) 

 
•  Οι περί Υλικών και Αντικειµένων για Επαφή µε Τρόφιµα (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2009. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/39/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 2008 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2002/72/ΕΚ σχετικά µε τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα που 

προορίζεται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα.) 

 
•  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ενεργά Εµφυτεύσιµα Ιατρικά Βοηθήµατα) 
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(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2009. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 5ης Σεπτεµβρίου 2007 για τροποποίηση της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου για την προσέγγιση των κρατών µελών σχετικά µε τα ενεργά εµφυτεύσιµα 

ιατρικά βοηθήµατα, της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα και της Οδηγίας 98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά.) 

 
•  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2009. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 5ης Σεπτεµβρίου 2007 για τροποποίηση της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου για την προσέγγιση των κρατών µελών σχετικά µε τα ενεργά εµφυτεύσιµα 

ιατρικά βοηθήµατα, της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα και της Οδηγίας 98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Τα σηµαντικότερα θέµατα που εξετάστηκαν από τις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές 
 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 

•  Το ∆όγµα του Ενιαίου Αµυντικού Χώρου Ελλάδας-Κύπρου και οι σχετικές 

πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Άµυνας κ. Κώστα Παπακώστα - ∆ιαχρονική 

εξέλιξη από τη διακήρυξή του µέχρι σήµερα και οι  προοπτικές του. 

 
•  Ενηµέρωση της επιτροπής για τη σκοπούµενη αναδιάρθρωση της Εθνικής 

Φρουράς. 
(Στα πλαίσια εξέτασης του θέµατος αυτού η επιτροπή ενηµερώθηκε για την πρόταση της 

κυβέρνησης για τη µείωση της θητείας στην Εθνική Φρουρά.) 

 
•  Οι συνεχιζόµενες παρενοχλήσεις από τουρκικά πλοία και αεροπλάνα πλοίων εντός 

των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

 
•  Ενηµέρωση της επιτροπής για το Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σε Θέµατα Αεράµυνας και 

Αεροπορικών Επιχειρήσεων στην Ευρύτερη Περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.  

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

• 1. 

2. 

 

3. 

Η προστασία της γεωργικής γης στην Κύπρο.  

Η επιβίωση της ευρύτερης κτηνοτροφίας (αιγοπροβατοτροφίας, 

αγελαδοτροφίας, χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας κ.λπ.) µέσα στο υφιστάµενο 

πλαίσιο της γενικότερης ανάπτυξης της Κύπρου (γεωργικής, οικιστικής, 

τουριστικής, βιοµηχανικής κ.λπ.). 

Η ανάγκη σύστασης επιτροπής για ετοιµασία σχεδίου δράσεως για την 

προστασία της γεωργικής γης και τη συνέχιση της γεωργοκτηνοτροφικής 

ανάπτυξης. 
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• Ενηµέρωση της επιτροπής για τη διαδικασία εγγραφής του χαλουµιού ως προϊόντος 

µε προστατευόµενη ονοµασία. 

 
• Ενηµέρωση της επιτροπής για τα προβλήµατα τα οποία εµφανίζονται σε σχέση µε 

την εµπορία του χαλουµιού και τις καταγγελίες για κατασκευή χαλουµιού κατά 

παράβαση του προτύπου. 

 
• Τα σοβαρά προβλήµατα και οι συνέπειες που θα προκύψουν στους ποιµνιοτρόφους 

από την εφαρµογή του µέτρου της καταστροφής ολόκληρου του κοπαδιού, λόγω 

εντοπισµού έστω και ενός ζώου µε την τροµώδη νόσο, και η ανάγκη επιπρόσθετης 

οικονοµικής στήριξης και άλλης βοήθειας στους επηρεαζόµενους ποιµνιοτρόφους. 

 
• Οι εξελίξεις στην ΕΕ όσον αφορά την τροµώδη νόσο και ο προγραµµατισµός της 

κυβέρνησης για αντιµετώπιση της κατάστασης που δηµιουργείται. 

 
• Ενηµέρωση της επιτροπής για τα κρούσµατα γρίπης των χοίρων που έχουν 

εντοπιστεί στο Μεξικό και στις ΗΠΑ και για τα µέτρα που λαµβάνονται τόσο για την 

αντιµετώπιση της κατάστασης όσο και για την πρόληψη της εµφάνισης παρόµοιων 

κρουσµάτων στην Κύπρο και την Ευρώπη γενικότερα. 

 
• Ενηµέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος για την υδατική κατάσταση. 

 
• Ενηµέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος για την κατάσταση που δηµιουργείται στη γεωργοκτηνοτροφία λόγω 

της συνεχιζόµενης ανοµβρίας και η ανάγκη λήψης µέτρων για τη στήριξη των 

γεωργοκτηνοτρόφων. 

 
• Ενηµέρωση της επιτροπής όσον αφορά την πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών 

εξαγγελιών και δεσµεύσεων για τη λειτουργία µονάδων αφαλάτωσης για 

αντιµετώπιση του υδατικού προβλήµατος και η ανάγκη λήψης µέτρων για κάλυψη 

των κοινοτήτων µε πόσιµο νερό σε περίπτωση παράτασης της ανοµβρίας.  

 
• Τα παράπονα των αγροτών εναντίον του Κυπριακού Οργανισµού Αγροτικών 

Πληρωµών (ΚΟΑΠ) σε σχέση µε την αποκοπή ποσών από την οικονοµική βοήθεια 

που το κράτος παραχώρησε για την αντιµετώπιση των συνθηκών ανοµβρίας, καθώς 
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και µε την επιβολή προστίµων για διάφορους λόγους. 

 
• Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στους αγρότες εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας 

του ΚΟΑΠ, ειδικότερα σε σχέση µε: 

1.     τις πολλές περιπτώσεις υπερπληρωµής αγροτών και τη διεκδίκηση των ποσών  

αυτών σε µεταγενέστερο στάδιο,  

2.  την τακτική του ΚΟΑΠ να αποκόπτει ποσά που οφείλουν οι αγρότες  

σε τρίτους, 

3.     την καταβολή, µε βάση τα υφιστάµενα κριτήρια, του µεγαλύτερου ποσοστού των 

διαθέσιµων κονδυλίων σε άτοµα τα οποία δε θα έπρεπε να ήταν δικαιούχοι 

αποστερώντας χορηγίες σε µικροµεσαίους αγρότες. 

 
• Ενηµέρωση της επιτροπής για τα µέτρα που λαµβάνει το κράτος για απόσυρση των 

πολυδύναµων σκαφών και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αλιείς των σκαφών 

αυτών. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

•  Η καταπάτηση των δικαιωµάτων των ανήλικων παιδιών που φιλοξενούνται στη 

Στέγη “Νέα Ελεούσα”. 

 
•  Η Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, το έργο της και τα πιθανά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει κατά την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

 
•  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. 

 
•  Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη διακοπή της κύησης (άµβλωση).  

Ενηµέρωση για την πρόληψη ανεπιθύµητων κυήσεων και η ευθύνη του κράτους 

για την παρούσα κατάσταση. 

 
•  Ο υπερπληθυσµός στις Κεντρικές Φυλακές και η εφαρµογή της ποινής της 

κοινοτικής εργασίας αντί της φυλάκισης.  Το πρόγραµµα, η ωφελιµότητά του, τα 

προβλήµατα και η πορεία εφαρµογής του. 
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•  Προβλήµατα χωρισµένων συζύγων και τρόποι αντιµετώπισής τους. 

 
•  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. 

 
•  Κέντρο Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Ατόµων µε Αναπηρίες - Προσφορά, 

προβλήµατα και µελλοντικές εξελίξεις-προγράµµατα. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εγκληµατικότητα και την Καταπολέµηση των 
Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών 

•  Η συµβολή του αλκοτέστ στη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων και η τυχόν 

ανάγκη εφαρµογής του ναρκοτέστ. 

 
•  Η λειτουργία και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η µοναδική µονάδα 

απεξάρτησης “Η Άνωση” στη Λεµεσό. 

 
•  Η αποτελεσµατικότητα των µέτρων ασφάλειας και λειτουργικότητας των Κεντρικών 

Φυλακών. 

 
•  Ο συντονισµός των αρµόδιων υπηρεσιών και των εθελοντικών οργανώσεων για 

προστασία των µαθητών στα σχολεία από το κάπνισµα σε συνδυασµό µε τα 

ναρκωτικά και τις εξαρτησιογόνες ουσίες. 

 
•  Ενηµέρωση για τις νόµιµες ουσίες εξάρτησης, κάπνισµα και αλκοόλ, και την 

κατανάλωση αλκοόλ ακόµη και σε παιδικές ηλικίες. 

 
•  Το πρόβληµα της διάδοσης παιδικού πορνογραφικού και άλλου υλικού µέσω του 

διαδικτύου. 
(Ετοιµάστηκε συµπληρωµατική έκθεση για το Κεφάλαιο Τέταρτο της ηµερήσιας διάταξης 

της ολοµέλειας του σώµατος, όπου και εξετάστηκε.) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 

•  Τα προβλήµατα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισµού. 

 
•  Το φαινόµενο της ακρίβιας και της αισχροκέρδειας, οι επιπτώσεις στην αγορά και 

στους καταναλωτές και τρόποι αντιµετώπισης της κατάστασης. 

 
•  Η ανάγκη δηµιουργίας θεσµού επιτρόπου καταναλωτή. 

 
•  Τα προβλήµατα ανάπτυξης και αξιοποίησης της ακίνητης ιδιοκτησίας από τους 

κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται στις βρετανικές βάσεις. 

 
•  Ενηµέρωση για την πετρελαϊκή και οικονοµική κρίση και τις επιπτώσεις στην 

οικονοµία και στον Κύπριο καταναλωτή. 

 
•  Ενηµέρωση για την πορεία υλοποίησης του στόχου για τις ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας. 

 
•  Η εµπορία της κατοικίας, τα προβλήµατα που υπάρχουν εξαιτίας του αυξανόµενου 

κόστους και τρόποι διευκόλυνσης του Κύπριου καταναλωτή-αγοραστή. 

 
•  Η εµπορία τσιµέντου και σιδήρου στην Κύπρο και το αυξανόµενο κόστος 

κατασκευής κατοικίας. 

 
•  Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών οικοδοµής και του κόστους των υλικών 

οικοδοµής και πώς επηρεάζουν την οικοδοµική βιοµηχανία. 

 
•  Τα κίνητρα για νέους και γυναίκες για ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 
•  Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο και η προοπτική τους στο νέο 

ευρωπαϊκό περιβάλλον. 

 
•  Η χρηµατοδότηση µέσω διάφορων προγραµµάτων των µικροµεσαίων µονάδων 

από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και τυχόν προβλήµατα. 

 
•  Η ανάγκη δηµιουργίας ταµείου εγγυοδοσίας για στήριξη των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων. 

 
•  Η δηµιουργία Ταµείου ∆ανεισµού Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων. 
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•  Η δηµιουργία καζίνου στην Κύπρο και οι οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

που θα προκύψουν.  

 
•  Οι σοβαρές καθυστερήσεις στην έναρξη των εργασιών για τη µαρίνα Αγίας Νάπας 

και οι οικονοµικές επιπτώσεις από τις καθυστερήσεις. 

 
•  Η πολιτική της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία µαρίνων για αναβάθµιση 

του τουριστικού προϊόντος. 

 
•  Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της απόφασης για κατασκευή 

µαρίνας στη Λεµεσό. 

 
•  Οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές στην ελεύθερη περιοχή Αµµοχώστου και 

η ανάγκη αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού τους. 

 
•  Έργα υποδοµής που απαιτούνται και επιβάλλεται να υλοποιηθούν στην ελεύθερη 

περιοχή Αµµοχώστου. 

 
•  Η διακίνηση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων µε βάση τον κανονισµό της 

Πράσινης Γραµµής και τα προβλήµατα που δηµιουργούνται. 

 
•  Η ανάγκη δηµιουργίας πανεπιστηµιακής σχολής τουρισµού στην ελεύθερη περιοχή 

Αµµοχώστου.  

 
•  Η ανάγκη µεταφοράς στην ελεύθερη περιοχή Αµµοχώστου των δηµόσιων, 

ηµικρατικών και ιδιωτικών φορέων προς ενίσχυση της ανάπτυξης της κοινωνίας, 

του τουρισµού και άλλων δραστηριοτήτων.  

 
•  Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη δηµιουργία και λειτουργία του Τεχνολογικού 

Πάρκου και οι επιπτώσεις στον τοµέα της έρευνας. 

 
•  Η επιβολή προστίµων από την ΕΕ για το θέµα των ρύπων στην Κύπρο και οι 

συνέπειες για την οικονοµία και τον Κύπριο πολίτη. 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 

•  Η εκστρατεία διαφώτισης για το κυπριακό πρόβληµα και η επάρκεια ή ανεπάρκεια 

των κονδυλίων που παρέχονται. 

 
•  Η στάση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην πραγµάτωση της επιδίωξης της 

Τουρκίας να καταστεί µη µόνιµο µέλος του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και οι 

επιπτώσεις από την απόφαση αυτή στο άλυτο διεθνές πρόβληµα στρατιωτικής 

κατοχής, εκτοπισµού και παράνοµων εποίκων στη χώρα µας. 

 
•  Ενηµέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών και ανταλλαγή απόψεων για  την 

έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων του 

Βρετανικού Κοινοβουλίου µε τίτλο “Visit to Cyprus”. 

 
•  Ενηµέρωση της επιτροπής για την πρόσφατη συνάντηση του Υπουργού 

Εξωτερικών µε τη Βρετανίδα Υπουργό για Θέµατα Ευρώπης κ. Caroline Flint. 

 
•  Ενηµέρωση της επιτροπής για τις δυνατότητες και τους τρόπους αξιοποίησης του 

Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του Ηνωµένου 

Βασιλείου, ηµεροµηνίας 5 Ιουνίου 2008, και ανταλλαγή απόψεων για συνεργασία 

µε τη Βουλή των Αντιπροσώπων προς αυτή την κατεύθυνση. 

 
•  Ενηµέρωση της επιτροπής και ανταλλαγή απόψεων για το µνηµόνιο που 

υπογράφτηκε ανάµεσα στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Τουρκία. 

 
•  Ενηµέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών και συζήτηση της υπογραφής της 

πολιτικής διακήρυξης µεταξύ Κύπρου-Ρωσίας. 

 
•  Συζήτηση των αποτελεσµάτων της επίσηµης επίσκεψης αντιπροσωπίας της 

επιτροπής στη Συρία και ανταλλαγή απόψεων για την υιοθέτηση πρωτοβουλιών 

από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως εθνικó κοινοβούλιο χώρας µέλους της ΕΕ 

αναφορικά µε θέµατα της ευρύτερης  Μέσης Ανατολής. 

 
•  Ενηµέρωση της επιτροπής για τον προγραµµατισµό του Υπουργείου Εξωτερικών 

για το άνοιγµα νέων πρεσβειών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στο εξωτερικό.   
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

•  Προστασία του παιδιού από κινδύνους στο εσωτερικό περιβάλλον (σπίτι, σχολείο, 

χώροι εργασίας των εγκύων κ.ά.) και στους χώρους αναψυχής. 

 
•  Έλλειψη δοµών παιδικής προστασίας. 

 
•  Η διαχείριση και εποπτεία των Ταµείων Προνοίας µέσα στις νέες συνθήκες που 

δηµιούργησε η κρίση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

 
•  Η αναγκαιότητα περαιτέρω στήριξης στα ζευγάρια τα οποία καταφεύγουν σε 

υιοθεσία παιδιών, συνεπεία προβληµάτων τεκνοποίησης. 

 
•  Οι κίνδυνοι στη δηµόσια υγεία από την ενδεχόµενη µη εφαρµογή της νοµοθεσίας 

για τα συστήµατα κλιµατισµού. 

 
•  Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

στην εξέταση αιτήσεων σύνταξης ανικανότητας, καθώς και η επανεξέταση 

δικαιούχων σύνταξης ανικανότητας και τα πιθανά προβλήµατα που 

δηµιουργούνται. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 
 Οι πρόσφατες αντιπαραθέσεις µεταξύ της διεύθυνσης και λειτουργών του ΡΙΚ σε 

σχέση µε τα επικαιρικά προγράµµατα και η εύρυθµη λειτουργία του ιδρύµατος. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

•  Οι ενδεχόµενες επιπτώσεις και στην Κύπρο από το θέµα “Siemens”. 

 
•  Η πρακτική των µεταθέσεων, αποσπάσεων και µετακινήσεων δηµόσιων 

υπαλλήλων και τα θεσµικά προβλήµατα που παρουσιάζονται. 

 
•  Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά µε δυσµενή µεταχείριση υποψηφίου µε 

ειδικές ανάγκες του τοµέα της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας του δηµόσιου τοµέα 

(αρ. φακ. 37/2008). 

 
•  Η συµπεριφορά και ο τρόπος λειτουργίας της ΚΥΠ σε σχέση µε τις δραστηριότητες 
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πολιτικών κοµµάτων. 

 
•  Έκθεση της Αρχής κατά του Ρατσισµού και των ∆ιακρίσεων αναφορικά µε την 

απέλαση πολίτη κράτους µέλους της ΕΕ (Αρ. Φακ. ΑΚΡ 87/2008). 

 
•  Το θεσµικό ζήτηµα της δυνατότητας πρόσβασης των πολιτών σε δηµόσια έγγραφα 

και πληροφορίες που τους αφορούν. 

 
•  Οι διαστάσεις που προσλαµβάνει το ηλεκτρονικό στοίχηµα - Τρόποι 

αντιµετώπισης του φαινοµένου. 

 
•  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. 
(Κατατέθηκε έκθεση της επιτροπής στην ολοµέλεια του σώµατος.) 

 
•  Οι καταγγελίες του αντιπροέδρου της MARFIN LAIKI BANK µε την ευκαιρία της 

εξαγγελίας για µεταφορά της έδρας της στην Αθήνα, λόγω έλλειψης και 

ανεπάρκειας θεσµών και διαφάνειας στη διαχείριση δηµόσιων ζητηµάτων, από την 

πλευρά του κράτους, που αφορούν την τράπεζα. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

• Η ανάγκη συµφιλίωσης οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων και η 

προώθηση συγκεκριµένων δράσεων από την κυπριακή πολιτεία. 

 
• Η οικονοµική στήριξη των κρατών µελών για τη δηµιουργία υποδοµών που είναι 

απαραίτητες για τη συµφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής 

των γυναικών, όπως οι υποδοµές φροντίδας για τα παιδιά και τους ηλικιωµένους, 

από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και άλλα χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ. 

 
• Παρουσίαση και υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την 

Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2007-2013. 

 
• Η κατάργηση των διαφορετικών κριτηρίων για άνδρες και γυναίκες για την 

πρόσληψη αστυνοµικών. 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών 

•  Τα προβλήµατα που προκύπτουν στην πρόοδο των υποθέσεων που εκκρεµούν 

ενώπιον του Ε∆Α∆ αναφορικά µε τις περιουσίες στα κατεχόµενα, λόγω της 

ύπαρξης και εµπλοκής της λεγόµενης “Επιτροπής Αποζηµιώσεων” στην 

κατεχόµενη περιοχή. 

 
•  Τα προβλήµατα εφαρµογής του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου του 2001. 

 
•  Η εφαρµογή του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους 

Αθλητικούς Χώρους Νόµου του 2008. 

 
•  Η αναδιοργάνωση της αστυνοµίας. 

 
•  H λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ιερεύνησης Ισχυρισµών και Παραπόνων 

κατά της Αστυνοµίας. 

 
•  Η εφαρµογή του περί Παραγραφής Νόµου, Κεφ. 15. 

 
•  Ελευθερία έκφρασης των ΜΜΕ και το ισχύον δίκαιο περί λιβέλλου. 

 

•  Η ανάγκη επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης µελών του αστυνοµικού σώµατος. 

 
•  Το ζήτηµα σήψης και διαφθοράς στην αστυνοµία και τις φυλακές.   

 
•  Η ανάγκη για θεσµική ρύθµιση που προκύπτει από το πρόβληµα της παράνοµης 

τοκογλυφίας. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 

•  Η παγκόσµια οικονοµική κρίση και οι τυχόν επιπτώσεις στην κυπριακή οικονοµία. 

 
•  Οι επιπτώσεις από την άνοδο των επιτοκίων στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

•  Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε µαθησιακές 

δυσκολίες/δυσλεξία στα δηµόσια σχολεία και στις παγκύπριες εξετάσεις και η 

αντιµετώπισή τους από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 

 
•  Το µεγάλο έργο του Αδαµάντιου ∆ιαµαντή “Ο κόσµος της Κύπρου”, που βρίσκεται 

στη Θεσσαλονίκη, και η ανάγκη επιστροφής του στην Κύπρο - Οι ενέργειες του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. 

 
•  Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της κυπριακής διαλέκτου και ο κίνδυνος 

αλλοίωσης της γλώσσας µας από τη συνεχή χρήση ξένων, κυρίως αγγλικών, 

λέξεων κατά την καθηµερινή επικοινωνία. 

 
•  Η εφαρµογή του νόµου για τα ιδιωτικά πανεπιστήµια - Προβλήµατα όσον αφορά τη 

λειτουργία τους και η έλλειψη σχετικών κανονισµών. 

 
•  Η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των εκπαιδευτικών στο εξηκοστό τρίτο (63ο) 

έτος. 

 
•  Η ανάγκη αναβάθµισης της Κρατικής Βιβλιοθήκης. 

 
•  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 επέκταση της κυκλοφοριακής αγωγής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση ως µέτρο µείωσης των τροχαίων δυστυχηµάτων. 

 
•  Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι καθηγητές συµβουλευτικής και 

επαγγελµατικής αγωγής. 

 
•  Ενηµέρωση της επιτροπής όσον αφορά το θέµα της αναγνώρισης των πτυχίων 

των αποφοίτων ΤΕΙ (κλάδοι φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας) 

και της επαγγελµατικής αποκατάστασής τους στη ∆ηµόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία 

της Κύπρου. 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών 

•  Ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας για το 2007. 

 
•  Ετήσια δηµοσιονοµική έκθεση του Γενικού Λογιστή της ∆ηµοκρατίας για το 2008. 

 
•  Οι ενδεχόµενες κακοτεχνίες κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης του κτιρίου του 

∆ηµοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και η πιθανή διασπάθιση δηµόσιου χρήµατος. 

 
•  Οικονοµικές καταστάσεις και έκθεση της Γενικής Ελεγκτού της ∆ηµοκρατίας για τον 

Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών για το έτος που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2007.  

 
•  Οι καταγγελίες για ευνοϊκή µεταχείριση κατά τη διαδικασία παροχής κρατικών 

χορηγιών από τον Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών. 

 
•  Η διαχείριση των προϋπολογισµών του Πανεπιστηµίου Κύπρου για τα έτη 2005 

και 2006. 

 
•  Ενηµέρωση σε σχέση µε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη 

δηµιουργία πλωτής µονάδας αφαλάτωσης µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. 
(Το θέµα εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 

Πόρων.) 

 
•  Εξέταση των δηµόσιων καταγγελιών για παρατυπίες και ενδεχόµενη διαπλοκή στις 

Φαρµακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. 

 
•  Η απώλεια κρατικών εσόδων από την είσπραξη ή και τη µη είσπραξη 

φυλακιστήριων ενταλµάτων ή άλλων χρηµατικών ποινών από την αστυνοµία. 

 
•  Ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας για το 2007. 

Στα πλαίσια της εξέτασης της έκθεσης εξετάστηκαν τα ακόλουθα επιµέρους 

θέµατα: 

1.    ∆ήµοι 

α.  ∆ήµος Λευκωσίας. 

β.  ∆ήµος Λεµεσού. 
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γ.  ∆ήµος Πόλης Χρυσοχούς. 

δ.  ∆ήµος Λευκάρων. 

2.    Κοινοτικά συµβούλια 

α.  Κοινοτικό συµβούλιο Αγίου Τύχωνα. 

β.  Κοινοτικό συµβούλιο Παλαιοµετόχου. 

 
•  Η διαδικασία παραχώρησης κρατικής γης για ανέγερση ξενοδοχειακού και άλλων 

συγκροτηµάτων απέναντι από το ξενοδοχείο “Χίλτον” στη Λευκωσία. 

 
•  Η ενδεχόµενη διασπάθιση δηµόσιου χρήµατος εξαιτίας του µη έγκαιρου 

προγραµµατισµού και της αδράνειας των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου 

Υγείας, που οδήγησαν στην παράλυση του Γενικού Νοσοκοµείου Αµµοχώστου. 

 
•  Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη λειτουργία του διαδικτυακού συστήµατος 

της Τράπεζας Νοµικής Πληροφόρησης. 

 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

•  Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το σύστηµα διαχείρισης των κλινικών, 

νοσοκοµειακών, οδοντιατρικών και φαρµακευτικών αποβλήτων στην Κύπρο. 

 
•  Οι επιπτώσεις στο υδατικό ισοζύγιο και στην υγεία των κατοίκων της Κύπρου από 

πιθανούς ψεκασµούς αεροσκαφών των αγγλικών βάσεων στην ατµόσφαιρα. 

 
•  Οι πληροφορίες για την πειραµατική λειτουργία του Ερευνητικού Προγράµµατος 

Υψηλής Συχνότητας ∆ραστικής Ακτινοβολίας (HAARP) στις βρετανικές βάσεις 

Ακρωτηρίου και οι σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 
•  Τα σοβαρά περιβαλλοντικά και άλλα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη 

συνεχιζόµενη παρουσία µεγάλων ποσοτήτων αµιάντου στην περιοχή του οικισµού 

“Βερεγγάρια” στα Πολεµίδια. 

 
•  Το πρόγραµµα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και η ανάγκη ενίσχυσης των 

προγραµµάτων ανακύκλωσης. 

 
•  Η συνεχιζόµενη πραγµατοποίηση ασκήσεων από το αεροπορικό σµήνος “Κόκκινα 
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Βέλη” στην περιοχή Ακρωτηρίου και στην ευρύτερη περιοχή Λεµεσού και τα 

σοβαρά προβλήµατα που δηµιουργούνται. 

 
•  Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα σχέδια κατασκευής µεγάλων 

µαρίνων. 

 
•  Ενηµέρωση για τα µέτρα που πιθανόν να ληφθούν από το κράτος για την 

επαναφορά του φυσικού περιβάλλοντος µετά την ξήρανση χιλιάδων δέντρων, τόσο 

δασικών όσο και καρποφόρων, καθώς και γεωργικών ξηρικών καλλιεργειών λόγω 

της πολυετούς ανοµβρίας. 

 
•  Η ανάγκη επανεξέτασης της πολιτικής για νέες δασώσεις ή αναδασώσεις 

περιοχών, καθώς και για τα δέντρα που φυτεύουν οι δήµοι και οι κοινότητες, ώστε 

ο φυτικός πληθυσµός και τα είδη να είναι ανθεκτικά σε υψηλότερες θερµοκρασίες. 

 
•  Οι επιπτώσεις στο οικοσύστηµα της Κύπρου από τη συνεχιζόµενη ανοµβρία. 

 
•  Προστασία του περιβάλλοντος από γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς. 

 
•  Η διαχείριση των αποβλήτων χοιροστασίων. 

 
•  Ενηµέρωση για την πορεία εφαρµογής του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

 
•  Το στρατηγικό σχέδιο µείωσης των εκποµπών του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

και η πορεία υλοποίησής του. 

 
•  Το Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ∆ιοξιδίου του Άνθρακα και ο κίνδυνος βαριάς 

τιµωρίας από την Ευρωπαϊκή  Ένωση. 

 
•  Η χρησιµοποίηση των δηµόσιων χώρων πρασίνου για την εγκατάσταση 

υποσταθµών της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου. 

 
•  Το πρόβληµα επιβίωσης των καταφυγίων ζώων και οι επιπτώσεις στην ευηµερία 

των ζώων. 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-
Παθόντων 

•  Οι σηµερινές εξελίξεις γύρω από το θέµα των αγνοουµένων. 

 
•  Ζητήµατα που αφορούν τους εγκλωβισµένους. 

 
•  Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι διατελέσαντες αιχµάλωτοι πολέµου. 

 
•  Η ανάγκη διαχωρισµού νέων κυβερνητικών οικοπέδων αυτοστέγασης.   

 
•  Η πορεία των εργασιών για την αναδόµηση των προσφυγικών συνοικισµών και η 

πολιτική ανέγερσης νέων κατοικιών. 

 
•  Τα αντισταθµιστικά µέτρα τα οποία θα πρέπει να δοθούν στις προσφυγικές 

οικογένειες οι οποίες δεν καλύπτονται από τους τελευταίους κανονισµούς που 

έχουν ψηφισθεί για την τιτλοποίηση των προσφυγικών κατοικιών και την 

παραχώρηση οικοπέδων στις οικογένειες οι οποίες κατοικούν σε τουρκοκυπριακή 

κατοικία ή γη. 

 
•  Μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωµάτων υπό τη µορφή συντελεστή δόµησης από 

πρόσφυγες ή παθόντες που έχουν γη στα κατεχόµενα. 

 
•  Η πολιτική χορηγιών σε προσφυγικά σωµατεία από τα Υπουργεία Οικονοµικών, 

Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισµού και τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού.   

 
•  Η αποδοχή των τίτλων ιδιοκτησίας και των πιστοποιητικών µίσθωσης από τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

 
•  Ενηµέρωση της επιτροπής για τις αγοραπωλησίες ελληνοκυπριακών περιουσιών 

στα κατεχόµενα. 

 
•  Απαλλαγή των προσφύγων από την καταβολή µεταβιβαστικών τελών για αγορά 

πρώτης κατοικίας.   

 
•  Η ανάγκη επανεξέτασης του θέµατος της υποχρέωσης του προσφυγικού κόσµου 

για καταβολή νοσηλίων. 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

•  Η ανάγκη ενοποίησης του παραλιακού µετώπου Λάρνακας από την περιοχή 

“Μακένζυ” µέχρι την περιοχή “Spyros Beach”, για σκοπούς απρόσκοπτης 

πρόσβασης. 

 
•  Τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί από τη µη ορκωµοσία των ειδικών 

αστυφυλάκων/εποπτών οδικών µεταφορών του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών. 

 
•  Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στις εισόδους της Λευκωσίας και τρόποι 

αντιµετώπισής του. 

 
•  Η ανάγκη επανεξέτασης της επιβολής των τελών άδειας κυκλοφορίας των 

µηχανοκίνητων οχηµάτων. 

 
•  Η ανάγκη κατάργησης των τελών άδειας κυκλοφορίας των µηχανοκίνητων 

οχηµάτων, ώστε τα τέλη αυτά να µεταφερθούν στα καύσιµα κίνησης. 

 
•  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. 

 
•  Τα πολλά και σοβαρά προβλήµατα που δηµιουργούνται µε την εφαρµογή από την 

1η Ιουλίου 2007 της 16ης έκδοσης των κανονισµών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 

σύµφωνα µε το βρετανικό πρότυπο BS 7671 IEE (Institute of Electrical Engineers), 

σε όλους τους εµπλεκοµένους (ΑΗΚ, αιτητές, ηλεκτρολόγους κ.λπ.) και η ανάγκη 

άµεσης αντιµετώπισης και επίλυσής τους. 

 
•  Η επαναλειτουργία της θαλάσσιας επιβατικής συγκοινωνίας µεταξύ Λεµεσού και 

Πειραιά. 

 
•  ∆ρόµος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς.  Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην 

επαναπροκήρυξη των προσφορών. 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

•  Προβλήµατα στη στελέχωση και λειτουργία της Πτέρυγας Παραπληγικών του 

Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας. 

 
•  Η χρήση συσκευών Laser για αισθητικούς σκοπούς και η λήψη µέτρων 

προστασίας των πολιτών. 

 
•  Ενηµέρωση για το περιστατικό προσβολής νεογνών από το βακτήριο της 

λεγεωνέλας στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο. 

 
•  Η ανάγκη αναθεώρησης της νοµοθεσίας για τον έλεγχο και την εποπτεία της 

ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. 

 
•  Η διαδικασία διεκπεραίωσης των καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων και τα µείζονα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι καρδιοπαθείς. 

 
•  Η ανάγκη παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε ωροµίσθιο προσωπικό. 

 
•  Τα πολλαπλά και σοβαρά προβλήµατα που απασχολούν το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό των Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Πάφου 

ένεκα της σοβαρής έλλειψης προσωπικού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
Επισκέψεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 

 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 

• Επίσκεψη στο στρατόπεδο Χρ. Κέλη και Μ. Στυλιανού στην Κισσόνεργα Πάφου 

(VIII Ταξιαρχία). 

(22.12.2008) 

 
• Επίσκεψη στο φυλάκιο 201 του 211 ΤΠ (Κεντρικές Φυλακές). 

(30.12.2008) 

 
• Επίσκεψη στο στρατόπεδο Α. Ζάκου στην Αθαλάσσα (ΕΛ∆ΥΚ). 

(7.1.2009) 

 
• Επίσκεψη στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς για ενηµέρωση για την 

αναδιοργάνωση-εκσυγχρονισµό της Εθνικής Φρουράς και τη µείωση της 

στρατιωτικής θητείας. 

(9.1.2009) 

 
• Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Πάφου. 

(11.7.2009) 

 
• Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λάρνακας. 

(14.7.2009) 

 
• Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λεµεσού. 

(21.7.2009) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων  

• Επίσκεψη στο Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου. 

(9.4.2009) 
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• Επίσκεψη στο φυτώριο του Τµήµατος Γεωργίας. 

(9.4.2009) 

 
• Επίσκεψη στο ∆ασικό Φυτώριο. 

(9.4.2009) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα  

• Επίσκεψη στο Ίδρυµα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου. 

(25.11.2008) 

 
• Επίσκεψη στο Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη ∆ασούπολη. 

(9.12.2008) 

 
• Επίσκεψη στη Β΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας. 

(9.12.2008) 

 
• Επίσκεψη στο Κέντρο Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Αναπήρων. 

(20.1.2009) 

 
• Επίσκεψη στη Σχολή Τυφλών. 

(20.1.2009) 

 
• Επίσκεψη στη Σχολή Κωφών. 

(10.3.2009) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Φάκελο της Κύπρου 

• Επίσκεψη στη ∆ιεύθυνση Ιστορίας Στρατού του ΓΕΕΦ στα Πολεµίδια. 

(8.1.2009) 

 
• Επίσκεψη στο Ανώτατο ∆ικαστήριο και συνάντηση µε τον Πρόεδρό του. 

(15.1.2009) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 

• Επίσκεψη στο κοινοτικό συµβούλιο Φρεννάρους. 

(6.2.2009) 
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• Επίσκεψη στο δηµαρχείο Παραλιµνίου. 

(6.2.2009) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

 Επίσκεψη στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. 

(9.4.2009) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών 

 Επίσκεψη στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού. 

(24.10.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

• Επίσκεψη στο Α΄ ∆ηµοτικό Σχολείο ∆αλιού. 

(16.9.2008) 

 
• Επίσκεψη στο Β΄ Νηπιαγωγείο Αγίου ∆οµετίου. 

(16.9.2008) 

 
• Επίσκεψη στο Γυµνάσιο Φανερωµένης. 

(16.9.2008) 

 
• Επίσκεψη στο θεατρικό εργαστήρι “Αντίδοτο”. 

(24.10.2008) 

 
•  Επίσκεψη στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου. 

(24.10.2008) 

 
•  Επίσκεψη στο Πανεπιστήµιο Λευκωσίας. 

(21.11.2008) 

 
•  Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου. 

(21.11.2008) 
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•  Επίσκεψη στο Πανεπιστήµιο Κύπρου µαζί µε αντιπροσωπία βουλευτών της 

∆ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. 

(24.2.2009) 

 
•  Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου µαζί µε αντιπροσωπία 

βουλευτών της ∆ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των 

Ελλήνων. 

(25.2.2009) 

 
•  Επίσκεψη στο Νικολαΐδειο Γυµνάσιο Πάφου. 

(8.5.2009) 

 
•  Επίσκεψη στο δηµοτικό κολυµβητήριο Πάφου. 

(8.5.2009) 

 
•  Επίσκεψη αντιπροσωπίας της επιτροπής στην Αθήνα. 

(14-17.6.2009) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-
Παθόντων 
 Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και στο Ανθρωπολογικό 

Εργαστήριο. 

(15.10.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων  

• Επίσκεψη στην επαρχία Πάφου για σκοπούς ενηµέρωσης αναφορικά µε την 

πορεία εκτέλεσης του έργου για την κατασκευή του νέου αεροδροµίου Πάφου. 

(16.9.2008) 

 
• Επίσκεψη στην επαρχία Πάφου για σκοπούς ενηµέρωσης αναφορικά µε την 

πορεία εκτέλεσης του έργου για την κατασκευή του δρόµου αεροδροµίου-

µαρίνας. 

(16.9.2008) 

 
• Επίσκεψη στην επαρχία Πάφου για σκοπούς ενηµέρωσης αναφορικά µε την 
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πορεία εκτέλεσης του έργου για την κατασκευή του βόρειου παρακαµπτήριου-

χονδρικής αγοράς Πάφου. 

(16.9.2008) 

 
• Επίσκεψη στην επαρχία Πάφου για σκοπούς ενηµέρωσης αναφορικά µε την 

πορεία εκτέλεσης του έργου για την κατασκευή του δυτικού παρακαµπτήριου-

Μεσόγης. 

(16.9.2008) 

 
• Επίσκεψη στην επαρχία Πάφου για σκοπούς ενηµέρωσης αναφορικά µε την 

πορεία εκτέλεσης του έργου για την κατασκευή του δρόµου ΑΧΕΠΑΝΣ-κυκλικού 

κόµβου. 

(16.9.2008) 

 
• Επίσκεψη στην κοινότητα Αργάκας για σκοπούς ενηµέρωσης αναφορικά µε την 

πορεία εκτέλεσης του έργου για την κατασκευή του δρόµου Πόλης Χρυσοχούς-

Αργάκας-Αγίας Μαρίνας. 

(21.10.2008) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Συναντήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 

 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 

• Συνάντηση µε εκπροσώπους του Συνδέσµου Αξιωµατικών Κυπριακού Στρατού. 

(11.12.2008) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους του Συνδέσµου Υπαξιωµατικών Κυπριακού 

Στρατού. 

(11.12.2008) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους του Συνδέσµου Αποστράτων Αξιωµατικών 

Κυπριακού Στρατού. 

(11.12.2008) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους του Συνδέσµου Αξιωµατικών Κυπριακού Στρατού. 

(12.3.2009) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους του Συνδέσµου Υπαξιωµατικών Κυπριακού 

Στρατού. 

(12.3.2009) 

 
• Συνάντηση µε το νέο Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο κ. Πέτρο 

Τσαλικίδη. 

(25.6.2009) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους του Συνδέσµου Υπαξιωµατικών Κυπριακού 

Στρατού. 

(2.7.2009) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα  

• Συνάντηση µε την Οµάδα Αυτοσυνηγορίας του Ιδρύµατος Χρίστου Στέλιου 

Ιωάννου. 

(18.11.2008) 

 
• Συνάντηση µε εκπροσώπους της Κουρδικής ∆ηµοκρατικής Επιτροπής. 

(19.5.2009) 

 
   
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Φάκελο της Κύπρου 

• Συναντήσεις µε τριάντα τρία άτοµα που είχαν άµεση γνώση των γεγονότων της 

περιόδου 1967-1974. 

(4.9.2008-16.7.2009) 

 
• Συνάντηση µε τους επιστηµονικούς της συνεργάτες για ενηµέρωση για το έργο 

που επιτελέστηκε και το έργο που υπολείπεται στα πλαίσια της συνεργασίας 

αυτής. 

(15.10.2008) 

 
• Τελετή ανταλλαγής εγγράφων της ∆ιεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και της 

επιτροπής. 

(20.3.2009) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 

• Συνάντηση µε τον πρόεδρο και µέλη της Οµάδας Φιλίας Βελγίου-Κύπρου. 

(24.9.2008) 

 
• Συνάντηση µε αντιπροσωπία της Οµάδας Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου στη γαλλική 

Γερουσία. 

(26.9.2008) 

 
• Συνάντηση µε τον Υφυπουργό Υγείας Dr. Mircea Manuc και οµάδα 

εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου Υγείας της Ρουµανίας. 
(Κοινή συνεδρία µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.) 

(16.10.2008) 
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• Συνάντηση µε τον πρόεδρο και µέλη της Οµάδας Φιλίας Γερµανίας-Κύπρου. 

(21.10.2008) 

 
• Συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Βουλής της Τσεχίας κ. Miloslav Viček και µε 

αντιπροσωπία βουλευτών. 

(4.11.2008) 

 
• Συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Βουλής της Πολωνίας κ. Bronislaw Komorowski 

και µε αντιπροσωπία βουλευτών. 

(28.1.2009) 

 
• Συνάντηση µε αντιπροσωπία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του 

σουηδικού κοινοβουλίου. 

(24.6.2009) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

• Συνάντηση µε τον Επίτροπο Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων 

Ευκαιριών κ. Vladimir Špidla. 
(Κοινή συνεδρία µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και 

Γυναικών.) 

(21.11.2008) 

 
• Συνάντηση µε αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των 

Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας, της οποίας ηγείται ο διευθυντής του 

ιδρύµατος κ. Jorma Carppinen. 
(Κοινή συνεδρία µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

(6.5.2009) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών  

 Συνάντηση µε τον Επίτροπο Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων 

Ευκαιριών κ. Vladimir Špidla. 
(Κοινή συνεδρία µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.) 

(21.11.2008) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών  

• Συνάντηση µε τον Πρόεδρο του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου κ. Χρίστο Αρτεµίδη στο 

Ανώτατο ∆ικαστήριο µε την ευκαιρία της αφυπηρέτησής του. 

(2.9.2008) 

 
• Συνάντηση µε την επιτροπή του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λεµεσού. 

(24.10.2008) 

 
• Συνάντηση µε δικαστές του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λεµεσού. 

(24.10.2008) 

 
• Συνάντηση στο Πανεπιστήµιο Κύπρου µε το ακαδηµαϊκό προσωπικό του 

Τµήµατος Νοµικής του πανεπιστηµίου. 

(17.11.2008) 

 
• Συνάντηση µε το νέο Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως κ. Λουκά 

Λουκά. 

(22.1.2009) 

 
• Συνάντηση µε το νέο Αρχηγό Αστυνοµίας κ. Μιχαλάκη Παπαγεωργίου και το 

νέο Υπαρχηγό Αστυνοµίας κ. Ανδρέα Νικολαΐδη. 

(9.7.2009) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 

• Συνάντηση µε αντιπροσωπία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. 

(25.9.2008) 

 
• Συνάντηση µε αντιπροσωπία της Επιτροπής Οικονοµικών, Προϋπολογισµού 

και Νοµισµατικών Θεµάτων του κοινοβουλίου της Σλοβακίας για ανταλλαγή 

εµπειριών και τεχνογνωσίας αναφορικά µε την επικείµενη ένταξη της Σλοβακίας 

στη Ζώνη του Ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2009. 

(9.10.2008) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

• Συνάντηση µε εκπροσώπους του θεάτρου “Αντίδοτο”. 

(3.2.2009) 

 
• Συνάντηση µε την πρόεδρο της ∆ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων 

της Βουλής των Ελλήνων κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρούχα και µε αντιπροσωπία 

βουλευτών για ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα που άπτονται των 

αρµοδιοτήτων των δύο επιτροπών. 

(24.2.2009) 

 
• Συνάντηση στο κτίριο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας µε τον πρόεδρο 

και τα µέλη της όσον αφορά το θέµα της αναγνώρισης των πτυχίων των 

αποφοίτων ΤΕΙ (κλάδοι φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας) 

και της επαγγελµατικής αποκατάστασής τους. 

(8.7.2009) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών 

 Συνάντηση µε το µέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ (European Court of 

Auditors) κ. Κίκη Καζαµία για παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2007. 
(Κοινή συνεδρία µε τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 

και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

(25.11.2008) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

• Συνάντηση µε την Επίτροπο Υγείας της ΕΕ κ. Ανδρούλα Βασιλείου. 

(9.10.2008) 

 
• Συνάντηση µε τον Υφυπουργό Υγείας Dr. Mircea Manuc και οµάδα 

εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου Υγείας της Ρουµανίας. 
(Κοινή συνεδρία µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών.) 

(16.10.2008) 
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• Συνάντηση µε το σύνδεσµο “Friends for Life”. 

(19.2.2009) 

 
• Συνάντηση µε την Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών. 

(26.2.2009) 

 
• Συνάντηση µε τον Παγκύπριο Σύνδεσµο Φίλων Νεφροπαθών Λεµεσού. 

(26.2.2009) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό 

 

 
2 0 0 8 

 

1.  Συνεδρία του προεδρείου της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 5 Σεπτεµβρίου 

2.  Εγκαίνια 73ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

 

 5 - 6 Σεπτεµβρίου 

3.  Επίσκεψη στο Χονγκ Κονγκ του προέδρου της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών. 

 

 7 - 13 Σεπτεµβρίου 

4.  Συνεδρία Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 9 Σεπτεµβρίου 

5.  Συνεδρία Πολιτικής Επιτροπής της ΚΣΣΕ, 

Παρίσι. 

 

 10 Σεπτεµβρίου 

6.  Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Γαλλικής 

Εθνοσυνέλευσης µε θέµα “Ευρώπη: 

Μετανάστευση και ενσωµάτωση”, Βρυξέλλες. 

 

 10 - 11 Σεπτεµβρίου 

7.  Ετήσια Κοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη για τον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, Γενεύη. 

 

 11 - 12 Σεπτεµβρίου 

8.  ∆ιάσκεψη Προέδρων των Επιτροπών 

Εσωτερικών των Κοινοβουλίων των Χωρών  

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 

Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη 

Χωρών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Παρίσι. 

 

 14 - 15 Σεπτεµβρίου 
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9.  ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών  

Οικονοµικών των Κοινοβουλίων των Χωρών  

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 

Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη 

Χωρών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Παρίσι. 

 

 14 - 15 Σεπτεµβρίου 

10.  Συνεδρίες µόνιµων επιτροπών της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου, 

Μάλτα. 

 

 17 - 19 Σεπτεµβρίου 

11.  Φθινοπωρινές Συναντήσεις της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού 

για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην 

Ευρώπη, Τορόντο. 

 

 18 - 21η Σεπτεµβρίου  

12.  4ο Μέρος Συνόδου 2008 της ΚΣΣΕ, 

Στρασβούργο. 

 

 29 Σεπτεµβρίου - 3 Οκτωβρίου 

13.  4η Σύνοδος Κορυφής για την Ενέργεια στη Νέα 

Ευρώπη, Αθήνα. 

 

 2 - 3 Οκτωβρίου 

14.  Συνεδρία της ad hoc Επιτροπής για την 

Ενέργεια και το Περιβάλλον της 

Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης, Αθήνα. 

   

 3 Οκτωβρίου 

15.  Συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής και της 

Επιτροπής Κοινοβουλευτικών και ∆ηµόσιων 

Σχέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης, Παρίσι. 

 

 5 - 7 Οκτωβρίου  

16.  Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στην Αίγυπτο. 

 
 

 5 - 7 Οκτωβρίου 
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17.  Σεµινάριο για την προώθηση της Κύπρου ως 

κέντρου παροχής υπηρεσιών, Σόφια. 

 

 7 Οκτωβρίου 

18.  Σεµινάριο µεσογειακού διαλόγου που 

συνδιοργανώνεται από την Ειδική Οµάδα της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ για τη 

Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή και το 

Υπουργείο Αρµόδιο για τις Υποθέσεις του 

Οµοσπονδιακού Εθνικού Συµβουλίου των 

Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, Άµπου Ντάµπι.

 

 8 - 9 Οκτωβρίου 

19.  Έκτακτη Σύνοδος της Ευρωµεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Αµµάν. 

 

 10 - 13 Οκτωβρίου 

20.  119η ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη, Γενεύη. 

 

 13 - 15 Οκτωβρίου  

21.  Φόρουµ για τη ∆ηµοκρατία που οργανώθηκε 

από το Συµβούλιο της Ευρώπης και το 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Ισπανίας, Μαδρίτη. 

 

 15 - 17 Οκτωβρίου  

22.  76η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

∆ηµοκρατία µέσω του Νόµου (Επιτροπή της 

Βενετίας), Βενετία. 

 

 15 - 17 Οκτωβρίου 

 

23.  Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην 

Αθήνα. 

 

 18 - 22 Οκτωβρίου 

24.  Περιφερειακή Κοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη του 

Συνδέσµου ∆υτικοευρωπαίων 

Κοινοβουλευτικών για την Αφρική (AWEPA), 

Ουγκάντα. 

 

 23 - 25 Οκτωβρίου 

25.  ∆ιάσκεψη για την Επικουρικότητα, Παρίσι. 

 

 24 Οκτωβρίου 

26.  ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

Άµυνας των Κοινοβουλίων των Χωρών  Μελών 

 26 - 27  Οκτωβρίου 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κοινοβουλίων 

των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Παρίσι. 

 
27.  Επίσκεψη εργασίας στο Μαρόκο της Επιτροπής 

Ίσων Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών της 

ΚΣΣΕ για το θέµα των απαγωγών και του 

παράνοµου περιορισµού γυναικών και 

κοριτσιών για λόγους που δε συνάδουν µε το 

σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

 

 28 - 30  Οκτωβρίου 

28.  Αποστολή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

του Οργανισµού για την Ασφάλεια και 

Συνεργασία στην Ευρώπη για την 

παρακολούθηση των εκλογών στις Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής. 

 

 29 Οκτωβρίου - 6 Νοεµβρίου 

29.  1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Τουρισµού, 

Θεσσαλονίκη. 

 

 30 - 31η Οκτωβρίου 

30.  40ή ∆ιάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), 

Παρίσι. 

 

 2 - 4 Νοεµβρίου 

 

31.  Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Γαλλικής 

Εθνοσυνέλευσης και της Γαλλικής Γερουσίας µε 

θέµα “Το µέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας και 

η παγκόσµιά της διάσταση”, Βρυξέλλες. 

 

 3 - 4 Νοεµβρίου 

 

32.  Σεµινάριο ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης για 

θέµατα ανθρώπινων δικαιωµάτων, Γενεύη. 

 

 3 - 5 Νοεµβρίου 

 

33.  11η Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση των 

Προέδρων των Επιτροπών Εξωτερικών και 

 5 Νοεµβρίου 
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Άµυνας των Εθνικών Κοινοβουλίων των 

Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την 

Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Βρυξέλλες. 

 
34.  7η ∆ιακοινοβουλευτική Συνάντηση για την 

Ανανεώσιµη Ενέργεια, Βουδαπέστη. 

 

 7 Νοεµβρίου 

35.  Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στην Αρµενία. 

 

 11 - 14 Νοεµβρίου 

36.  10η ∆ιεθνής Συνάντηση Κορυφής για το 

∆ιασυνοριακό Έγκληµα - Crans Montana 

Forum, Παρίσι. 

 

 13 - 14 Νοεµβρίου 

37.  3η Σύνοδος Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

Μεσογείου, Μονακό. 

 

 13 - 15 Νοεµβρίου 

38.  Ευρωπαϊκές Ηµέρες για την Ανάπτυξη 2008, 

Στρασβούργο. 

 

 15 - 17 Νοεµβρίου 

39.  Επίσηµη επίσκεψη στη Γαλλία διακοµµατικής 

αντιπροσωπίας της Οµάδας Φιλίας Κύπρου-

Γαλλίας. 

 

 23 - 27 Νοεµβρίου 

40.  Επιχειρηµατικό σεµινάριο του Κυπριακού 

Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου για 

την ενδυνάµωση των επιχειρηµατικών σχέσεων 

Κύπρου-Ελλάδας, Θεσσαλονίκη. 

 

 25 - 26 Νοεµβρίου 

41.  2η συνεδρία του Εκτελεστικού Συµβουλίου και 

3η Σύνοδος της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης, Τζακάρτα. 

 

 26 - 30 Νοεµβρίου 

42.  Συνεδρία προεδρείου της ΚΣΣΕ, Μαδρίτη. 

 

 27 Νοεµβρίου 

43.  Επιχειρηµατικό σεµινάριο του Κυπριακού  27 - 28 Νοεµβρίου 
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Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου για 

την ενδυνάµωση των επιχειρηµατικών σχέσεων 

Κύπρου-Ελλάδας, Αθήνα. 

 
44.  3η ∆ιάσκεψη Προέδρων των Κοινοβουλίων των 

Μικρών Κρατών Ευρώπης, Λιχτενστάιν. 

  

 27 - 28 Νοεµβρίου 

45.  Συνεδρία Μόνιµης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, 

Μαδρίτη. 

 

 28 Νοεµβρίου 

46.  Συνεδρία της Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα των 

Γυναικών της Ευρωµεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Βρυξέλλες. 

 

 1η ∆εκεµβρίου 

47.  Φόρουµ για τη ∆ικαστική Συνεργασία στον 

Τοµέα των Αστικών Υποθέσεων - Συζήτηση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες. 

 

 2 ∆εκεµβρίου 

48.  Β´  Μέρος της Ετήσιας Συνόδου της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης, Παρίσι. 

 

 2 - 4 ∆εκεµβρίου 

 

49.  Συνάντηση της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης 

για τη Βία κατά των Γυναικών, Γενεύη. 

 

 2 - 4 ∆εκεµβρίου 

 

50.  Συνεδρία Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Γυναικών 

και Ανδρών της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 5 ∆εκεµβρίου 

51.  Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Γαλλικής 

Εθνοσυνέλευσης και της Γαλλικής Γερουσίας 

για θέµατα παιδείας και πολιτισµού, Βρυξέλλες. 

 

 7 - 9 ∆εκεµβρίου 
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52.  Επίσκεψη στη Συρία του προέδρου και 

αντιπροσωπίας της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εξωτερικών. 

  

 11 - 15 Ιανουαρίου 

53.  3η ∆ιάσκεψη για τον Καρκίνο του Τραχήλου της 

Μήτρας, Βρυξέλλες. 

 

 20 - 21η Ιανουαρίου 

54.  Συνεδρία Επιτροπής Οικονοµικών Θεµάτων και 

Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 22 - 23 Ιανουαρίου 

55.  Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής 

στο Λονδίνο. 

 

 23 - 27 Ιανουαρίου 

 

56.  ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος των Κοινοβουλίων 

των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

των Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη 

Χωρών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Πράγα.  

 

 25 - 26 Ιανουαρίου 

57.  1ο Μέρος Συνόδου 2009 της ΚΣΣΕ,  

Στρασβούργο. 

 

 26 - 30 Ιανουαρίου 

58.  Σεµινάριο του κλάδου Ηνωµένου Βασιλείου του 

Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου 

για τη ∆ιεθνή Μετανάστευση και την Παράνοµη 

Εµπορία Ατόµων, Λονδίνο. 

 

 2 - 7 Φεβρουαρίου 

59.  Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου και 

διακοµµατικής αντιπροσωπίας της Βουλής στην 

Τσεχία. 

 

 3 - 5 Φεβρουαρίου 

60.  Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων 

 9 - 10 Φεβρουαρίου 
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των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(COSAC), Πράγα. 

 
61.  5η Ετήσια ∆ιακοινοβουλευτική Συνάντηση της 

Επιτροπής Οικονοµικών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου µε τις Αντίστοιχες Επιτροπές των 

Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης µε θέµα “Η ευρωπαϊκή οικονοµία - Τι 

µέλλει γενέσθαι;”, Βρυξέλλες. 

 

 11 - 12 Φεβρουαρίου 

62.  Κοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη Υψηλού Επιπέδου 

µε θέµα τη µετανάστευση και τη συνοχή της 

πολιτικής για την ανάπτυξη, Βρυξέλλες. 

 

 12 Φεβρουαρίου 

63.  Περιφερειακή Συνάντηση του Κοινοβουλευτικού 

Φόρουµ για τα Ελαφρά Όπλα και Όπλα Μικρού 

∆ιαµετρήµατος, Βερολίνο. 

 

 13 - 15 Φεβρουαρίου  

64.  Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Τσεχικής 

Βουλής και Γερουσίας µε θέµα την ευρωπαϊκή 

οικονοµική ανάκαµψη, Βρυξέλλες. 

 

 16 - 17 Φεβρουαρίου 

65.  8η Χειµερινή Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Οργανισµού για την Ασφάλεια 

και Συνεργασία στην Ευρώπη, Βιέννη. 

 

 19 - 20 Φεβρουαρίου 

66.  ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

Αρµόδιων για Θέµατα Ασφάλειας των 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κοινοβουλίων των 

Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πράγα. 

 

 22 - 23 Φεβρουαρίου 

 

67.  Επιχειρηµατικό φόρουµ µε θέµα “Κύπρος: 

∆ιεθνές οικονοµικό και επιχειρηµατικό κέντρο 

 22 - 23 Φεβρουαρίου 
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και δυνατότητες συνεργασίας µε τη Σερβία”, 

Βελιγράδι. 

 
68.  ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων 

των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Παρίσι. 

 

 27 - 28 Φεβρουαρίου 

 

69.  Συνεδρία της ad hoc Επιτροπής για την 

Ενέργεια και το Περιβάλλον της 

Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης, Θεσσαλονίκη. 

 

 27 - 28 Φεβρουαρίου 

 

70.  ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για Υποστήριξη της 

Παλαιστίνης, Τεχεράνη. 

 

 4 - 5 Μαρτίου 

 

71.  Κοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη µε θέµα “Γυναίκες 

και ευρωεκλογές”, Βρυξέλλες. 

 

 5 Μαρτίου 

72.  ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

Εξωτερικών των Κοινοβουλίων των Χωρών 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 

Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη 

Χωρών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Πράγα. 

 

 8 - 10 Μαρτίου 

 

73.  Συνεδρία της Υποεπιτροπής για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα της ΚΣΣΕ, Μονακό. 

 

 10 Μαρτίου 

74.  Συνεδρίες των Ειδικών Οµάδων Εργασίας της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου 

για τη Μετανάστευση στη Μεσόγειο, το ∆ιάλογο 

Πολιτισµών και Θρησκειών και την Ισότητα 

Ανδρών και Γυναικών, Ρώµη. 

 

 12 - 14 Μαρτίου 

75.  Επίσκεψη σε εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων 

στην Πελοπόννησο. 

 12 - 14 Μαρτίου 
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76.  5η Σύνοδος της Ευρωµεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Βρυξέλλες. 

 

 16 - 17 Μαρτίου  

77.  Κοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη µε θέµα 

“Κοινοβούλια για το νερό”, στα πλαίσια του 5ου  

Παγκόσµιου Φόρουµ για το Νερό, 

Κωνσταντινούπολη. 

 

 18 - 20 Μαρτίου 

78.  Συνεδρία της Επιτροπής Νοµικών και 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου 

της Ευρώπης, Βερολίνο. 

 

 23 - 24 Μαρτίου 

79.  Συνεδρίες Επιτροπών της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης της ∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης και 

Κοινή Εξαµηνιαία Συνάντηση µε το Μόνιµο 

Συµβούλιο της ∆ΕΕ και την Επιτροπή 

Πολιτικών Υποθέσεων και Ασφάλειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες. 

 

 23 - 24 Μαρτίου 

80.  ∆ιάσκεψη της ιταλικής Βουλής µε θέµα τον 

παρόντα και µελλοντικό ρόλο του ΟΑΣΕ στην 

ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής 

ασφάλειας, Ρώµη. 

 

 25 Μαρτίου 

81.  Αποστολή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

του Συµβουλίου της Ευρώπης για την 

παρακολούθηση των εκλογών στο 

Μαυροβούνιο. 

 

 27 - 30 Μαρτίου 

82.  Κοινή συνεδρίαση της ∆ιεθνούς Γραµµατείας 

και των προέδρων των Επιτροπών της 

∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

Ορθοδοξίας, Σόφια. 

 

 29 Μαρτίου - 1η Απριλίου 
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83.  Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στη Ρουµανία. 

 

 31η Μαρτίου - 3 Απριλίου 

84.  ∆ιάσκεψη του Κέντρου Βορρά-Νότου της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου 

της Ευρώπης µε θέµα “Η πολιτική συµµετοχή 

των γυναικών ως φορέων αλλαγής στην 

ευρωµεσογειακή περιοχή”, Λισαβόνα. 

 

 2 - 3 Απριλίου 

85.  Κοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη µε θέµα τις 

τρέχουσες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή 

ασφάλεια, Πράγα. 

 

 5 - 6 Απριλίου 

86.  120ή Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής 

Ένωσης, Αντίς Αµπέµπα. 

 

 5 - 10 Απριλίου 

 

87.  2ο Μέρος Συνόδου 2009 της ΚΣΣΕ,  

Στρασβούργο. 

 

 27 - 30 Απριλίου 

88.  ∆ιάσκεψη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

του Συµβουλίου της Ευρώπης µε θέµα τη 

συνεκτίµηση της ισότητας των φύλων στον 

καταρτισµό και στην εκτέλεση του 

προϋπολογισµού, Αθήνα. 

 

 5 - 6 Μαΐου 

 

89.  41η ∆ιάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC),  

Πράγα. 

 

 10 - 12 Μαΐου 

90.  Συνεδρία του προεδρείου της ΚΣΣΕ, Μαδρίτη. 

 

 11 Μαΐου 

91.  Συνεδρία της ad hoc Επιτροπής της 

Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης για την Ενέργεια και το  

Περιβάλλον, Βιέννη. 

 18 - 19 Μαΐου 



 

 
 

 

167

 
 

 

92.  Επιχειρηµατικό φόρουµ, Πράγα. 

 

 26 - 28 Μαΐου  

93.  ∆ιεθνές συνέδριο της Επιτροπής ∆ιεθνούς 

Πολιτικής της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

της Ορθοδοξίας µε θέµα “Η ορθόδοξη κοινότητα 

σε δοκιµασία από την παγκόσµια οικονοµική 

κρίση”, Εύβοια. 

 

 26 - 29 Μαΐου 

94.  Οικονοµική ∆ιάσκεψη της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Οργανισµού για την Ασφάλεια 

και τη Συνεργασία στην Ευρώπη µε θέµα την 

παγκόσµια οικονοµική κρίση, ∆ουβλίνο. 

 

 26 - 29 Μαΐου 

95.  Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, 

Προσφύγων και Πληθυσµού της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 27 Μαΐου   

96.  Εκδηλώσεις για τα είκοσι χρόνια από την 

αποκατάσταση της δηµοκρατίας στην Πολωνία, 

Βαρσοβία. 

 

 2 - 3 Ιουνίου 

97.  Επίσκεψη αντιπροσωπίας εκπροσώπων 

κοινοβουλίων των κρατών µελών της ΕΕ στη 

Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της τσεχικής 

προεδρίας της ΕΕ. 

 

 7 - 13 Ιουνίου 

98.  79η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

∆ηµοκρατία µέσω του Νόµου (Επιτροπή της 

Βενετίας), Βενετία. 

 

 12 - 13 Ιουνίου 

99.  Επίσκεψη του προέδρου και αντιπροσωπίας 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας στην 

Αθήνα. 

 

 14 - 17 Ιουνίου 

100. 40ό Περιφερειακό Συνέδριο των Βρετανικών 

Νήσων και της Μεσογείου του Κοινοπολιτειακού 

 15 - 19 Ιουνίου 
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Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου, Νήσος Γκέρνσι. 

 
101. Αποστολή του Κυπριακού Εµπορικού και 

Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου στη Μόσχα και 

στο Σότσι (Ρωσία) - Σεµινάρια µε θέµα “Κύπρος 

- ∆ιεθνές επιχειρηµατικό και επαγγελµατικό 

κέντρο”. 

 

 16 - 20 Ιουνίου 

102. 3ο Μέρος της Συνόδου 2009 της ΚΣΣΕ, 

Στρασβούργο. 

 

 22 - 26 Ιουνίου 

 

103. Συνεδρίες των µόνιµων επιτροπών της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου, 

Λισαβόνα. 

 

 24 - 26 Ιουνίου 

104. 16η Ετήσια Γενική Συνέλευση της 

∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

Ορθοδοξίας (∆ΣΟ), Βελιγράδι. 

 

 24 - 28 Ιουνίου 

105. 18η Ετήσια Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Οργανισµού για την Ασφάλεια 

και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, Βίλνιους. 

 

 28 Ιουνίου - 3 Ιουλίου 

106. Συνεδρία της Υποεπιτροπής της Ασιατικής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την 

Πολιτιστική Ποικιλοµορφία, Τεχεράνη. 

 

 28 - 29 Ιουνίου 

107. Επιχειρηµατικό φόρουµ µε θέµα “Κύπρος: Ένα 

διεθνές επιχειρηµατικό και επαγγελµατικό 

κέντρο”, Βουκουρέστι. 

 

 1η - 3 Ιουλίου 

108. Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων 

των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(COSAC), Στοκχόλµη. 

 

 5 - 6 Ιουλίου 
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109. Επίσκεψη εργασίας του εισηγητή της 

Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

του Συµβουλίου της Ευρώπης για το θέµα της 

εφαρµογής των αποφάσεων του Ε∆Α∆ από τις 

χώρες µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, 

Κίεβο. 

 

 8 Ιουλίου 

110. Συνεδρία της Υποεπιτροπής της Ασιατικής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την 

Απάµβλυνση της Φτώχιας, Σιέµ Ριπ 

(Καµπότζη). 

 

 27 - 28 Ιουλίου 

111. 7η Γενική Συνέλευση της Παγκόσµιας 

∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισµού 

(ΠΑ∆ΕΕ), Αθήνα. 

 

 29 Ιουλίου - 1η Αυγούστου 

112. Συνέδριο του Συνδέσµου ∆υτικοευρωπαίων 

Κοινοβουλευτικών για την Αφρική (AWEPA) για 

την προώθηση του αφρικανοευρωπαϊκού 

κοινοβουλευτικού διαλόγου σε σχέση µε τις 

κλιµατικές αλλαγές στην ασφάλεια τροφίµων και 

την ανάπτυξη, Στοκχόλµη. 

 19 - 21η Αυγούστου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Κοινοβουλευτικές αποστολές Προέδρου Βουλής στο εξωτερικό 

 

 
2 0 0 8 

 

1. Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στην Αίγυπτο. 

 

 5 - 7 Οκτωβρίου 

2. Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην 

Αθήνα. 

 

 18 - 22 Οκτωβρίου 

3. Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στην Αρµενία. 

 

 11 - 14 Νοεµβρίου 

4. 3η ∆ιάσκεψη Προέδρων των Κοινοβουλίων των 

Μικρών Κρατών Ευρώπης, Λιχτενστάιν. 

  

 27 - 28 Νοεµβρίου 

2 0 0 9 
 

5. Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής 

στο Λονδίνο. 

 

 23 - 27 Ιανουαρίου 

 

6. Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου και 

διακοµµατικής αντιπροσωπίας της Βουλής στην 

Τσεχία. 

 

 3 - 5 Φεβρουαρίου 

7. Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στη Ρουµανία. 

 

 29 Μαρτίου - 3 Απριλίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Επισκέψεις κοινοβουλευτικών αποστολών στην Κύπρο 
 

 
2 0 0 8 

 
1. Επίσκεψη στην Κύπρο του Βρετανού βουλευτή κ. 

David Amess. 

 

 15 - 22 Σεπτεµβρίου 

2. Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και µέλους 

της Οµάδας Φιλίας Βελγίου-Κύπρου. 

 

 23 - 26 Σεπτεµβρίου 

3. Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και µέλους 

της Οµάδας Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου. 

 

 25 - 30 Σεπτεµβρίου 

4. Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της 

∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης κ. Pier Ferdinando 

Casini. 

 

 27 - 29 Σεπτεµβρίου 

5. Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της 

Επιτροπής Οικονοµικών, Προϋπολογισµού και 

Νοµισµατικών Υποθέσεων του Εθνικού 

Συµβουλίου της Σλοβακίας. 

 

 8 - 10 Οκτωβρίου 

6. Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και µελών 

της Οµάδας Φιλίας Γερµανίας-Κύπρου στο 

γερµανικό οµοσπονδιακό κοινοβούλιο. 

 

 20 - 24 Οκτωβρίου 

7. Επίσκεψη στην Κύπρο του µέλους του σουηδικού 

κοινοβουλίου κ.  Lennart Sacredeus. 

 

 23 Οκτωβρίου - 5 Νοεµβρίου 

8. Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου και 

κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας της Βουλής της 

Τσεχίας. 

 

 2 - 4 Νοεµβρίου 
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9. Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της 

βρετανικής επιτροπής “Φίλοι της Κύπρου”. 

 

 26 Νοεµβρίου - 2 ∆εκεµβρίου 

10. Συνεδρία της ∆ιεθνούς Γραµµατείας και 

προέδρων επιτροπών της ∆ιακοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, Λευκωσία. 

 8 - 9 ∆εκεµβρίου 

 

 

2 0 0 9 
 

11. Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου και 

αντιπροσωπίας της Βουλής της Πολωνίας. 

 

 27 - 29 Ιανουαρίου 

12. Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Βουλής 

των Αντιπροσώπων της Χιλής. 

 

 11 - 12 Φεβρουαρίου 

13. Πρώτη συνεδρία της Ειδικής Οµάδας Εργασίας 

της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου 

(ΚΣΜ) για τη ∆ιαχείριση Φυσικών Καταστροφών 

και δεύτερη συνεδρία των δύο Ειδικών Οµάδων 

Εργασίας για το Περιβάλλον και τις Κλιµατικές 

Αλλαγές της ΚΣΜ, Λεµεσός. 

 

 20 - 21η Φεβρουαρίου 

14. Επίσκεψη στην Κύπρο της προέδρου και µελών 

της ∆ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών 

Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. 

 

 23 - 25 Φεβρουαρίου 

15. Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου του 

καναδικού κλάδου του Κοινοπολιτειακού 

Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου (CPA) και 

αντιπροσωπίας. 

 

 14 - 18 Μαρτίου 

16. Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου και 

αντιπροσωπίας του Εθνικού Συµβουλίου (Βουλής) 

της ∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας. 

 16 - 18 Μαρτίου 
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17. Συνεδρία της Υποεπιτροπής Τουριστικής 

Ανάπτυξης της Επιτροπής Οικονοµικών Θεµάτων 

και Ανάπτυξης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

του Συµβουλίου της Ευρώπης, Λεµεσός. 

 

 27 - 28 Μαρτίου 

18. Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και 

αντιπροσωπίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων του βουλγαρικού κοινοβουλίου. 

 

 3 - 6 Μαΐου  

19. Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της 

Εθνοσυνέλευσης της Ναµίµπιας και Προέδρου της 

∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης κ. Τheo-Ben 

Gurirab, επικεφαλής κοινοβουλευτικής 

αντιπροσωπίας. 

 

 13 - 18 Ιουνίου 

20. Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Βουλής 

των Ελλήνων κ. ∆ηµήτριου Σιούφα. 

 

 29 Ιουνίου - 1η Ιουλίου 

21. Επίσκεψη στην Κύπρο διακοµµατικής 

αντιπροσωπίας της Βουλής των Ελλήνων. 

 

 18 - 21η Ιουλίου 

22. Επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο του Προέδρου 

της Βουλής των Αντιπροσώπων της Μάλτας 

δόκτορος Louis Galea. 

 

 2 - 5 Αυγούστου 

23. Επίσκεψη στην Κύπρο βουλευτών και 

γερουσιαστών από την Ελλάδα, Βρετανία, 

Γερµανία, Καναδά και τις ΗΠΑ, στα πλαίσια 

συµµετοχής τους στο 16ο Παγκόσµιο Συνέδριο 

Απόδηµων Κυπρίων. 

 

 24 - 28 Αυγούστου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ 

Εκπροσώπηση της Βουλής σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς  
κοινοβουλευτικούς οργανισµούς 

 

 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Αριστοφάνης Γεωργίου 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 

Αθηνά Κυριακίδου Μέλος 

Γιώργος Βαρνάβα Μέλος 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Αριστοφάνης Γεωργίου Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Ελένη Θεοχάρους Μέλος 

Σοφοκλής Φυττής   Μέλος 
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Σκεύη Κουκουµά  Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Χρήστος Στυλιανίδης Μέλος 

Αθηνά Κυριακίδου Μέλος 

 
 
 
∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ 

ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος Κλεάνθους Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Τάσος Μητσόπουλος Μέλος 

Τάκης Χατζηγεωργίου  Μέλος 

Φειδίας Σαρίκας Μέλος 

∆ηµήτρης Συλλούρης  Μέλος 

 

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος Κατσουρίδης Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Νίκος  Αναστασιάδης Μέλος 

Νίκος Κλεάνθους  Μέλος 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος Αναστασιάδης Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Τάκης Χατζηγεωργίου Μέλος 

Νικόλας Παπαδόπουλος Μέλος 
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∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Λευτέρης Χριστοφόρου Αρχηγός αντιπροσωπίας  

Άγγελος Βότσης  Μέλος 

Γιώργος Βαρνάβα Μέλος 

 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ∆ΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  
 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Ιωνάς  Νικολάου Αρχηγός αντιπροσωπίας 

  Μέλος 

 
 

ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος  Αναστασιάδης Αρχηγός αντιπροσωπίας 

  Μέλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ 

Συναντήσεις Προέδρου Βουλής µε υψηλούς αξιωµατούχους ξένων χωρών  
και διεθνών οργανισµών 

 

 
2 0 0 8 

 

1. Πρωθυπουργός της Σρι Λάνκα  

κ. Ratnasiri Wickramanayaka. 

 

 29 Σεπτεµβρίου 

2. Πρόεδρος της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης  

κ. Pier Ferdinando Casini. 

 

 29 Σεπτεµβρίου 

3. Πρόεδρος της Αλβανίας κ. Bamir Topi. 

 

 17 Νοεµβρίου 

 

4. Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου 

κ. Filip Vujanovic. 

 

 17 Νοεµβρίου 

 

5. Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας  

κ. Eddie Fenech-Adami. 

 

 17 Νοεµβρίου 

 

6. Υπουργός Εξωτερικών της ∆ηµοκρατίας της 

Κροατίας κ. Gordan Jandrokovic. 

 

 24 Νοεµβρίου 

7. Υφυπουργός Εξωτερικών και Υπουργός 

Αρµόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις της 

Ολλανδίας κ. Frans Timmermans.  

 

 2 ∆εκεµβρίου 

8. Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του 

Ουζµπεκιστάν κ. Rustam Tukhtabaev.  

 

 19 ∆εκεµβρίου 
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2 0 0 9 
 

9. Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Γκαϊάνας 

κ. Bharrat Jagdeo. 

  

 24 Μαρτίου  

10. Πρωθυπουργός της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 

κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής. 

 

 23 Απριλίου 

11. Πρόεδρος του κοινοβουλίου της Μάλτας  

δρ Louis Galea. 

 

 7 Μαΐου 

12. Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της 

Ιορδανίας και Πρόεδρος της Ευρωµεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης κ. Abdulhadi 

Majali. 

 

 7 Μαΐου 

13. Πρόεδρος της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης και 

Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Ναµίµπιας δρ 

Theo-Ben Gurirab. 

 

 16 Ιουνίου 

14. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José 

Manuel Barroso. 

 

 25 Ιουνίου 

15. Υφυπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας κ. Alfredo 

Mantica. 

 

 7 Ιουλίου 

16. Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής κ. 

Mahmoud  Abbas. 

 

 9 Ιουλίου 

17. Πρόεδρος του κοινοβουλίου της Μάλτας 

δρ Louis Galea. 

 3 Αυγούστου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ 

Κατάλογος εθνικών κοινοβουλίων στα οποία λειτουργούν 
κοινοβουλευτικές οµάδες φιλίας µε την Κύπρο  

 

  
• Αίγυπτος • Λεττονία 

• Αρµενία • Λίβανος 

• Αυστραλία • Λιβύη 

• Βέλγιο • Λιθουανία 

• Βοσνία-Ερζεγοβίνη • Μαρόκο 

• Βουλγαρία • Μεξικό 

• Γαλλία • Μολδαβία 

• Γερµανία • Ουγγαρία 

• Γεωργία • Ουκρανία 

• Εσθονία • Πολωνία 

• Ιαπωνία • Ρουµανία 

• Ινδία • Ρωσία 

• Ιράν • Σαουδική Αραβία 

• Ιταλία • Σερβία 

• Καναδάς • Σλοβενία 

• Κένυα • Σρι Λάνκα 

• Κιργισία • Συρία 

• Κονγκό • Τσεχία 

• Κούβα • Φινλανδία 

• Κουβέιτ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII 
Οι σηµαντικότερες δραστηριότητες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
 

 
Τα σηµαντικότερα θέµατα που εξετάστηκαν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

• Ο ρόλος, η αποστολή, το καθεστώς και τα προβλήµατα στη λειτουργία του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κύπρου. 

 
• Αξιολόγηση της µέχρι τώρα ενηµέρωσης για τη διεκδίκηση κονδυλίων από την ΕΕ 

και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κύπρου. 

 
• Οι υποχρεώσεις της Κύπρου για τη διατήρηση στρατηγικών αποθεµάτων 

πετρελαιοειδών και για τη δηµιουργία υγιούς ελεύθερου ανταγωνισµού, όπως 

αυτές απορρέουν από τις δεσµεύσεις µας έναντι της ΕΕ. 

 
• Οι δεσµεύσεις της Κύπρου έναντι της ΕΕ για παραγωγή ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές (6% των αναγκών µας σε ηλεκτρικό ρεύµα µέχρι το 2010) και 

οι τυχόν επιπτώσεις από την καθυστέρηση υλοποίησης των δεσµεύσεών µας, 

καθώς και οι προοπτικές του στόχου που θέτει η ΕΕ (20% µέχρι το 2020). 

 
• Ενηµέρωση της επιτροπής για το σχεδιασµό και τις προετοιµασίες που γίνονται 

για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ το 2012. 

 
• Η ανάγκη αποτελεσµατικής πίεσης προς την Τουρκία, ώστε να υποχρεωθεί να 

υλοποιήσει τις ευρωπαϊκές της δεσµεύσεις και ειδικότερα την επικύρωση του 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-

Τουρκίας. 

 
• Τα µέτρα που λαµβάνει η κυπριακή κυβέρνηση για εφαρµογή των σχετικών 

αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς αντιµετώπιση των κλιµατικών 

αλλαγών. 
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• Ενηµέρωση της επιτροπής για τις εξελίξεις σε σχέση µε την απόφαση της 

κυβέρνησης για τη δηµιουργία τερµατικού και αποθηκευτικών χώρων 

πετρελαιοειδών στην περιοχή του Βασιλικού σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της 

Κύπρου έναντι της ΕΕ. 

 
• Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 

την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ µε στόχο τη βελτίωση και την 

επέκταση του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου 

της Κοινότητας [COM (2008) 16 τελικό]. 

 
• Πρόταση Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των 

προσπαθειών των κρατών µελών να µειώσουν τις οικείες εκποµπές αερίων 

θερµοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσµεύσεις της Κοινότητας για µείωση των 

εκποµπών αερίων θερµοκηπίου µέχρι το έτος 2020 [COM (2008) 17 τελικό]. 

 
• Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 

την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηµατισµούς και για την 

τροποποίηση των Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, των 

Οδηγιών 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και του Κανονισµού 

(ΕΚ) αρ. 1013/2006 [COM (2008) 18 τελικό]. 

 
• Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 

την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές [COM (2008) 19 

τελικό]. 

 
• Πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ 

όσον αφορά τράπεζες συνδεδεµένες µε κεντρικούς οργανισµούς, ορισµένα 

στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα, τις εποπτικές 

ρυθµίσεις και τη διαχείριση κρίσεων [COM (2008) 602 τελικό]. 

 
• Πρόταση Κανονισµού σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 

717/2007 για την περιαγωγή σε δηµόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της 

Κοινότητας και της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για 

δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών [COM (2008) 580 τελικό]. 
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Τα σηµαντικότερα νοµοσχέδια που εξετάστηκαν από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

• Ο περί της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 

αφετέρου (Κυρωτικός) Νόµος του 2009.  

 
• Ο περί της Συµφωνίας Συµµετοχής της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της 

Ρουµανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Κυρωτικός) Νόµος του 2009. 

 
• Ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλµατος Σύλληψης και των ∆ιαδικασιών Παράδοσης 

Εκζητουµένων µεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2006.  
(Το εν λόγω νοµοσχέδιο αποσύρθηκε σε µεταγενέστερο στάδιο από την εκτελεστική 

εξουσία.) 

 
 
Συναντήσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

• Συνάντηση µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκο Νικολαΐδη για την 

ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων αναφορικά µε το διορισµό του Επιτρόπου 

Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων.  

 
• Συνάντηση µε αντιπροσωπία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 

Οµοσπονδιακής Βουλής της Γερµανίας. 

 
• Συνάντηση µε τον πρόεδρο και µέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του 

βουλγαρικού κοινοβουλίου. 

 
• Συνάντηση µε αντιπροσωπία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του 

σουηδικού κοινοβουλίου. 

 
• Συνάντηση µε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αρµόδιο για τις 

Επιχειρήσεις και τη Βιοµηχανία, κ. Günter Verheugen. 
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Ασκήσεις ελέγχου της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας και της αρχής της 
αναλογικότητας 

• Πρόταση Οδηγίας για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης των 

προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου προσανατολισµού. 

 
• Πρόταση Οδηγίας σχετικά µε τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των 

ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση. 
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Ερωτήσεις και απαντήσεις
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* Η΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος (1η Ιουνίου - 15 Ιουλίου 2006) 
 

∆ιακόσιες εβδοµήντα έξι 
(276) απαντήσεις λήφθηκαν 

για ερωτήσεις 
προηγούµενων συνόδων. 
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Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται τον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων κ. Jean-Paul Costa. 
15 Σεπτεµβρίου 2008 
 
 

 

 
 
Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής µε τον 
Πρωθυπουργό της Σρι Λάνκα κ. Ratnasiri 
Wickramanayaka. 
29 Σεπτεµβρίου 2008 

 

 
 

Ο Πρόεδρος της Βουλής  
µε τον Πρόεδρο της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης 

κ. Pier Ferdinando Casini. 
29 Σεπτεµβρίου 2008. 

 
 

 
Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  
Οικονοµικών µε αντιπροσωπία της Επιτροπής 
Οικονοµικών, Προϋπολογισµού και 
Νοµισµατικών Υποθέσεων του Εθνικού 
Συµβουλίου της Σλοβακίας.  
9 Οκτωβρίου 2008 
 

 

 
 
Εκδήλωση στα πλαίσια της Εβδοµάδας 
Αξιοπρέπειας και ∆ικαιοσύνης για τους 
Κρατουµένους. 
10 Οκτωβρίου 2008 
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Ο κ. Άντρος Κυπριανού, ως ένας εκ των 
Αντιπροέδρων της ΚΣΣΕ για το έτος 2008,  
προεδρεύει συνεδρίας της ολοµέλειας της 
Συνέλευσης. 
Στρασβούργο, Οκτώβριος 2008 

 

 
 
Έκτακτη Σύνοδος της Παιδοβουλής στα πλαίσια 
του Ραδιοµαραθωνίου για τα Παιδιά µε Ειδικές 
Ανάγκες. 
17 Οκτωβρίου 2008 
 
 

 

 
 

Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται τον Αντιπρόεδρο  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Mario Mauro. 

 3 Νοεµβρίου 2008 
 

 
Ο Πρόεδρος της Βουλής µε τον Πρόεδρο της 
Βουλής της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας κ. 
Miloslav Viček. 
3 Νοεµβρίου 2008 
 

 
Πρώτη τηλεδιάσκεψη στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 
7 Νοεµβρίου 2008 
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Ο Πρόεδρος της Βουλής απευθύνει 
χαιρετισµό στην Οµάδα ∆ιαλόγου της 
∆ιεθνούς Συνάντησης για την Ειρήνη µε θέµα 
“Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα: 60 χρόνια µετά τη 
∆ιακήρυξη”. 
Λευκωσία, 17 Νοεµβρίου 2008 

 

 
Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής  
µε τον Πρόεδρο της Αλβανίας κ. Bamir Topi. 
17 Νοεµβρίου 2008 
 

 

 
  

Ο Πρόεδρος της Βουλής απευθύνει χαιρετισµό στη συνεδρία 
της Υποεπιτροπής Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της Επιτροπής Νοµικών  

και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ. 
Λεµεσός, 24 Νοεµβρίου 2008 

 

 
 
Ο κ. José Mendes Bota, Πρώτος 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ίσων 
Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών της ΚΣΣΕ, 
στην εκδήλωση της Βουλής “Οι πραγµατικοί 
άνδρες δεν ασκούν βία κατά των γυναικών”. 
2 ∆εκεµβρίου 2008 

 

 
 
Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 
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Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. 
 

 

 
 
Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  
Υγείας για τροποποίηση της νοµοθεσίας για  
τον έλεγχο του καπνίσµατος. 
 

                  
 

Ο πρόεδρος και τα µέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Νίκος  
Κλεάνθους, Φειδίας Σαρίκας και ∆ηµήτρης Συλλούρης στη Συνάντηση των Επιτροπών  

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC). 
Πράγα, 9-10 Φεβρουαρίου 2009 

 
 

 
 
Συνάντηση του  Προέδρου της Βουλής µε το νέο 
Αρχιεπίσκοπο Μαρωνιτών Κύπρου κ. Ιωσήφ 
Αντωνίου Σουέιφ. 
17 Φεβρουαρίου 2009 
 

 

 
 
Ο κ. Γιαννάκης Οµήρου στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων 
των Επιτροπών Αρµόδιων για Θέµατα Ασφάλειας των 
Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, των 
Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Πράγα, 22-23 Φεβρουαρίου 2009 
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Ο αρχηγός της αντιπροσωπίας της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου κ. 

Νίκος Αναστασιάδης προσφωνεί την πρώτη συνεδρία της Ειδικής Οµάδας Εργασίας της 
Συνέλευσης για τη ∆ιαχείριση Φυσικών Καταστροφών και τη δεύτερη συνεδρία των δύο Ειδικών 

Οµάδων Εργασίας για το Περιβάλλον και τις Κλιµατικές Αλλαγές. 
Λεµεσός, 20-21η Φεβρουαρίου 2009 

 

 
 
Ο κ. ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος, Υπουργός 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, οµιλητής στο πολιτικό 
µνηµόσυνο του πρώην Προέδρου της Βουλής 
Αλέκου Μιχαηλίδη. 
25 Φεβρουαρίου 2009 
 
 
 

 
Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου στη ∆ιάσκεψη των 
Προέδρων των Επιτροπών Εξωτερικών των 
Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ,  
των Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη 
Χωρών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
Πράγα, 8-10 Μαρτίου 2009 
 

 
 
Εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων µε 
θέµα “Η συµφιλίωση της οικογενειακής µε την 
επαγγελµατική και πολιτική ζωή της γυναίκας”. 
20 Μαρτίου 2009 

 
 
Ο αρχηγός της αντιπροσωπίας της Βουλής 
στον Κοινοπολιτειακό Κοινοβουλευτικό 
Σύνδεσµο (CPA) κ. Αριστοφάνης Γεωργίου και 
τα µέλη της κ. Ελένη Θεοχάρους και Σοφοκλής 
Φυττής στην 54η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του 
Συνδέσµου. 
Κουάλα Λουµπούρ 
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Τελετή παράδοσης από τον Υπουργό Άµυνας 
κ. Κώστα Παπακώστα στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή για το Φάκελο της Κύπρου 
εγγράφων της ∆ιεύθυνσης Ιστορίας Εθνικής 
Φρουράς του ΓΕΕΦ. 
23 Μαρτίου 2009 
 

 
Συνεδρία της Υποεπιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης της Επιτροπής Οικονοµικών 
Θεµάτων και Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ. 
Λεµεσός, 27 Μαρτίου 2009 
 
 

 

 
 

Εγκαίνια της έκθεσης του Ιδρύµατος της Βουλής των Ελλήνων  
“Μαρία Κάλλας, 30 χρόνια µετά - Μια φωτογραφική αναδροµή”. 

30 Μαρτίου 2009 
 

 
 
Τελετή λήξης της 30ής Συνόδου της ολοµέλειας 
του Προτύπου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(Model European Parliament). 
4 Απριλίου 2009 
 

 
 
Τελετή έναρξης των εργασιών της Α΄ Συνόδου 
της ∆΄ Βουλευτικής Περιόδου της Παιδοβουλής. 
11 Απριλίου 2009 
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Ειδική συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων µε την ευκαιρία της επίσηµης επίσκεψης του 

Πρωθυπουργού της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Κώστα Καραµανλή. 
23 Απριλίου 2009 

 

 
 
Ο Πρόεδρος της Βουλής απευθύνει χαιρετισµό 
στην τελετή εκκίνησης της 
 34ης Πορείας Χριστοδούλας. 
Απρίλιος 2009 
 

 

 
 
Συνάντηση του Προέδρου  της Βουλής µε 
τον Πρόεδρο της Βουλής της Ιορδανίας και 
Πρόεδρο της Ευρωµεσογειακής 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης κ. Abdulhabi 
Majali. 
7 Μαΐου 2009 
 

 

 
Χαιρετισµός του Προέδρου σε ηµερίδα  
µε θέµα “Πράσινη Ενέργεια”, που διοργάνωσε  
ο Κυπριακός Οργανισµός Τυποποίησης και ο 
Σύνδεσµος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου.  
10 Ιουνίου 2009 

 

 
 
Εκδήλωση µε εικαστικές δηµιουργίες 
παιδιών µε ιδιαίτερες ικανότητες. 
11 Ιουνίου 2009 
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Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας µε  
τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων 
κ. ∆ηµήτριο Σιούφα κατά την επίσηµη 
επίσκεψή της στην Αθήνα. 
14-17 Ιουνίου 2009 
 
 
 

 

 
 
Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων µε τον Αντιπρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επίτροπο 
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας,  
κ. Günter Verheugen.  
16 Ιουνίου 2009 
 

 

 
Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής µε  
τον Πρόεδρο της ∆ιακοινοβουλευτικής 
Ένωσης και Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης 
της Ναµίµπιας δόκτορα Theo-Ben Gurirab.  
16 Ιουνίου 2009 
 

 

 
 
Εκδήλωση σε συνεργασία µε το Κέντρο 
Συµβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας 
ΠΕΡΣΕΑΣ.  
25 Ιουνίου 2009 
 

 

 
 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso 
προσφωνεί ειδική συνεδρία της Βουλής. 

25 Ιουνίου 2009 
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Εγκαίνια της έκθεσης της Βουλής των Ελλήνων “Η γελοιογραφία στην Ευρώπη των 27”. 

30 Ιουνίου 2009 
 
 

 
 

Ειδική συνεδρία της Βουλής για τις επετείους του πραξικοπήµατος και της τουρκικής εισβολής. 
15 Ιουλίου 2009 
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