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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. Η ανά χείρας έκθεση πεπραγµένων καλύπτει την Πέµπτη Τακτική Σύνοδο και την 

Έκτακτη Σύνοδο της Όγδοης Βουλευτικής Περιόδου.  Αποτιµώντας κάποιος το έργο 

που έχει επιτελεστεί, θα το χαρακτήριζε πλούσιο και παραγωγικό σε όλους τους τοµείς 

δράσης του σώµατος. 

 
2. Στα στατιστικά και άλλα στοιχεία που παρατίθενται συνοψίζεται η κοινοβουλευτική 

δραστηριότητα και αναφέρονται µε λεπτοµέρεια οι δείκτες δράσης του σώµατος στον 

τοµέα της νοµοθετικής εργασίας, στον τοµέα του κοινοβουλευτικού ελέγχου, στον τοµέα 

των διεθνών σχέσεων, στον τοµέα των ευρωπαϊκών υποθέσεων, καθώς και στον τοµέα 

των ερευνών και των εκδόσεων.  Σε όλους ανεξαιρέτως τους τοµείς αυτούς η Βουλή 

αποδεδειγµένα εργάστηκε σκληρά, µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα.  Από αυστηρά 

κοινοβουλευτική άποψη, η έκθεση πεπραγµένων της υπό επισκόπηση περιόδου 

µαρτυρεί επίσης τον πλούτο και την ποικιλία των θεµάτων που απασχόλησαν το σώµα. 

 
3. 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. 
 
4. Κατά τις υπό αναφορά συνόδους λειτούργησε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 

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

Επαρχιακό Συµβούλιο Ευηµερίας Λευκωσίας και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της 

Βουλής.  Με επιτυχία διοργανώθηκε επίσης για πέµπτη φορά η Βουλή των Παιδιών.  

Για την καλύτερη διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών παραχωρήθηκαν οι 

εγκαταστάσεις της Βουλής και προσφέρθηκε, όπως πάντοτε, η αναγκαία τεχνική 

στήριξη από το προσωπικό της.  Οι καινούριοι αυτοί θεσµοί, µε τα πολλαπλά περιθώρια 

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

υπηρετούν, διευρύνουν κα ενισχύουν ακόµα περισσότερο τον κοινωνικό ρόλο που 

διαδραµατίζει το σώµα. 

 
5. Όπως είναι φυσικό, η παραγωγή κοινοβουλευτικού έργου απαιτεί και προϋποθέτει 

στενή συνεργασία µε τις άλλες δύο εξουσίες, την εκτελεστική και τη δικαστική.  Η 
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συνεργασία αυτή υπήρξε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο καθόλα οµαλή και 

χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. 

 
 
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
Γενικά 
6. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο (Πέµπτη και Έκτακτη Σύνοδος της Όγδοης 

Βουλευτικής Περιόδου) οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγµατοποίησαν ένα σηµαντικά 

µεγάλο αριθµό συνεδριάσεων που ανήλθε συνολικά στις πεντακόσιες σαράντα τέσσερις 

(544), από τις οποίες οι τετρακόσιες πενήντα τρεις (453) πραγµατοποιήθηκαν κατά την 

Πέµπτη Σύνοδο και οι ενενήντα µία  (91) κατά την Έκτακτη Σύνοδο. Οι αριθµοί αυτοί 

κρίνονται αρκετά ικανοποιητικοί σε σύγκριση µε τις εξακόσιες εξήντα  µία  (661), τις 

πεντακόσιες εξήντα πέντε (565) και τις πεντακόσιες ογδόντα (580) συνεδριάσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά τις αµέσως τρεις προηγούµενες συνόδους, αντίστοιχα. Ο 

συνολικός αριθµός των συνεδριάσεων της Πέµπτης Συνόδου κρίνεται ικανοποιητικός, 

ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός της αυτοδιάλυσης της Βουλής που µεσολάβησε. 

Ο αριθµός των συνεδριάσεων που πραγµατοποίησε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή 

κατά τις υπό αναφορά συνόδους εµφαίνεται στο Παράρτηµα Ι  που επισυνάπτεται.    

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

λειτούργησαν παράλληλα µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες επιτροπές και αρκετές 

υποεπιτροπές τους, που συνέβαλαν σηµαντικά στην προώθηση του νοµοθετικού έργου 

της Βουλής, για τις οποίες γίνεται ειδική αναφορά πιο κάτω. Επιπλέον, η Επιτροπή 

Επιλογής, µε απόφασή της ηµεροµηνίας 8 Ιουνίου 2006, προέβη στη σύσταση για 

πρώτη φορά Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και 

Γυναικών και στη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για 

την Εγκληµατικότητα, ώστε να επιλαµβάνεται και θεµάτων καταπολέµησης ναρκωτικών 

και εξαρτησιογόνων ουσιών.  Επίσης, κατά την Έκτακτη Σύνοδο οι αρµοδιότητες της 

Υποεπιτροπής για τους Εκτάκτους επανήλθαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Οικονοµικών και Προϋπολογισµού. 

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

προώθησαν στη Βουλή για ψήφιση/έγκριση διακόσια είκοσι δύο (222) νοµοσχέδια, από 
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τα οποία τα σαράντα δύο (42) κατά την Έκτακτη Σύνοδο, τριάντα τρεις (33) προτάσεις 

νόµου και εκατόν εβδοµήντα τέσσερις (174) κανονισµούς, από τους οποίους οι τριάντα 

έξι (36) εγκρίθηκαν κατά την Έκτακτη Σύνοδο.  

 
9. Κατά τις υπό αναφορά συνόδους κατατέθηκαν στη Βουλή διακόσια ενενήντα 

τέσσερα (294) νοµοσχέδια, ενενήντα µία (91) προτάσεις νόµου, διακόσιοι τρεις (203) 

κανονισµοί  και εκατό τριάντα οκτώ (138) έγγραφα για την πρόσληψη ή την παράταση 

υπηρεσιών  έκτακτων δηµόσιων υπαλλήλων, από τα οποία  εκατόν είκοσι τρία (123) 

αφορούσαν θέσεις του δηµόσιου τοµέα και δεκαπέντε (15) θέσεις σε νοµικά πρόσωπα 

δηµόσιου δικαίου. Στους πιο πάνω κανονισµούς περιλαµβάνονται και σχέδια υπηρεσίας 

για θέσεις του δηµόσιου τοµέα και του ευρύτερου κρατικού µηχανισµού. 

Για σκοπούς σύγκρισης σηµειώνεται ότι κατά την αµέσως προηγούµενη σύνοδο 

κατατέθηκαν στη Βουλή για ψήφιση διακόσια πενήντα (250) νοµοσχέδια, εβδοµήντα 

πέντε (75) προτάσεις νόµου, εκατό σαράντα τέσσερις (144) κανονισµοί και εκατόν 

εβδοµήντα έξι (176) έγγραφα για την πρόσληψη ή την παράταση υπηρεσιών έκτακτων 

υπαλλήλων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

 
10. Κατά τις υπό επισκόπηση συνόδους κατατέθηκε επίσης αριθµός ετήσιων 

εκθέσεων του Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας, της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, των 

υπουργείων και άλλων οργανισµών, καθώς και άλλες εκθέσεις που κατατίθενται µε 

βάση τις πρόνοιες σχετικών νοµοθεσιών. Οι εκθέσεις αυτές αποτέλεσαν αντικείµενο 

εξέτασης από τις καθ’ ύλην αρµόδιες επιτροπές. 

 
11. Το έτος 2005 µελετήθηκαν επίσης έξι (6) συµπληρωµατικοί προϋπολογισµοί και το 

2006 τέσσερις (4) συµπληρωµατικοί προϋπολογισµοί που αφορούν τον  κρατικό 

προϋπολογισµό, καθώς και έξι (6) συµπληρωµατικοί  προϋπολογισµοί  που αφορούν 

τους  ηµικρατικούς οργανισµούς. Κατά την ίδια περίοδο η Βουλή αποφάσισε την 

αποδέσµευση αριθµού κονδυλίων που αφορούν δαπάνες ηµικρατικών οργανισµών και 

του δηµόσιου τοµέα. 

 
Νοµοθετικό έργο 
12. Κατά την υπό αναφορά περίοδο µελετήθηκαν από τις αρµόδιες κοινοβουλευτικές 

επιτροπές και προωθήθηκαν στη Βουλή για ψήφιση/έγκριση σηµαντικά θεσµικά 

νοµοθετήµατα.  Ανάµεσα σε αυτά συγκαταλέγονται οι νοµοθεσίες που διέπουν την 
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παροχή τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες, παθόντες και άλλα πρόσωπα, τη 

θεσµοθέτηση των παγκύπριων εξετάσεων, τα δηµόσια βοηθήµατα, την αναγνώριση της 

νοηµατικής γλώσσας, την παροχή του ατοµικού δικαιώµατος του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι στα µέλη της τουρκικής κοινότητας που διαµένουν στο ελεύθερο έδαφος της 

∆ηµοκρατίας, την ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ιερεύνησης Ισχυρισµών και 

Παραπόνων εναντίον µελών της αστυνοµίας, την παροχή ειδικής χορηγίας για την 

ανέγερση πρώτης κατοικίας, τη ρύθµιση των συνθηκών υποδοχής αιτητών ασύλου, 

καθώς και άλλοι σηµαντικοί νόµοι και κανονισµοί, για τους οποίους γίνεται εξειδικευµένη 

αναφορά στο Παράρτηµα ΙΙ . 
Αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς η πέµπτη τροποποίηση του συντάγµατος, µε σκοπό να 

καταστεί δυνατή η εφαρµογή του ευρωπαϊκού κεκτηµένου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 
Στα πλαίσια του νοµοθετικού έργου αναφέρεται επίσης το γεγονός ότι η µελέτη, 

συζήτηση και έγκριση του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2006 ολοκληρώθηκε 

στις αρχές ∆εκεµβρίου του 2005 και αυτός τέθηκε σε ισχύ αµέσως µε την έναρξη του 

νέου οικονοµικού έτους, τηρώντας έτσι το γράµµα και το πνεύµα του συντάγµατος. 

Μελετήθηκε ακόµη και προωθήθηκε για ψήφιση ένας µεγάλος αριθµός 

προϋπολογισµών ηµικρατικών οργανισµών. 

 
Κοινοβουλευτικός έλεγχος 
13. Στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου οι καθ’ ύλην αρµόδιες 

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

µια σειρά από σηµαντικά θέµατα, τα οποία αφορούν ζητήµατα που απασχόλησαν 

έντονα την κοινή γνώµη και άπτονται σοβαρών πτυχών της κοινωνικοοικονοµικής ζωής 

του τόπου.  Τα πιο σηµαντικά από τα θέµατα αυτά παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.  
Για αρκετά από τα εν λόγω θέµατα ετοιµάστηκαν εκθέσεις των καθ’ ύλην αρµόδιων 

επιτροπών και ακολούθησε η συζήτησή τους από την ολοµέλεια, στα πλαίσια του 

Τέταρτου Κεφαλαίου της ηµερήσιας διάταξης της ολοµέλειας της Βουλής. 

 
Νοµοπαρασκευαστικό έργο 
14. Κατά τις υπό αναφορά βουλευτικές συνόδους αναπτύχθηκε ιδιαίτερα έντονο 

παραγωγικό έργο στον τοµέα της ετοιµασίας και/ή επεξεργασίας µεγάλου αριθµού 

προτάσεων νόµου, που κατατέθηκαν στην ολοµέλεια της Βουλής από βουλευτές ή 

κοινοβουλευτικές οµάδες. Ειδικότερα, ετοιµάστηκαν και κατατέθηκαν στη Βουλή 
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ενενήντα µία (91) προτάσεις νόµου, σε σύγκριση µε εβδοµήντα πέντε (75) κατά την 

αµέσως προηγούµενη βουλευτική σύνοδο, από τις οποίες ψηφίστηκαν σε νόµους  οι 

τριάντα τρεις (33). 

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

νοµοπαρασκευαστικό τµήµα, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις 

αυξανόµενες ανάγκες, πρόταση η οποία εκκρεµεί ενώπιον της εκτελεστικής εξουσίας.  

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

κατατίθενται από την εκτελεστική εξουσία εξακολουθούν να χρήζουν πιο 

εµπεριστατωµένης επεξεργασίας και νοµοτεχνικού ελέγχου στο στάδιο που προηγείται 

της κατάθεσής τους, ώστε να διευκολύνεται περισσότερο το έργο των επιτροπών και να 

αποφεύγονται  λάθη. 

 
Επισκέψεις/συναντήσεις  

17. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι κοινοβουλευτικές επιτροπές, στα πλαίσια 

της µελέτης θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές τους, συνέχισαν το θεσµό των 

επισκέψεων/συναντήσεων, πραγµατοποιώντας έτσι ένα µεγάλο αριθµό 

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

αναφέρονται αναλυτικά στα Παραρτήµατα IV και V, αντίστοιχα.  

 
Θεσµικά θέµατα 
18. Κατά τη διάρκεια των ίδιων συνόδων συνέχισαν τη λειτουργία τους οι ακόλουθες 

υποεπιτροπές που συστάθηκαν σε προηγούµενες συνόδους από κοινοβουλευτικές 

επιτροπές, στα πλαίσια των εξουσιών που τους παρέχει ο Κανονισµός 46Β του 

Κανονισµού της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

• Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για Επαφή Βουλής - 

Ανώτατου ∆ικαστηρίου. 

(Συστάθηκε στις 11 Απριλίου 2002  και συνεχίζει τη λειτουργία της. Στα πλαίσια 

της λειτουργίας της υποεπιτροπής εξετάζεται και η πορεία υλοποίησης και 

εφαρµογής του προγράµµατος µηχανογράφησης της δικαστικής υπηρεσίας.) 

• Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τη Μελέτη Θεµάτων 

που Άπτονται της ∆ιαχείρισης της Πολιτιστικής µας Κληρονοµιάς που Βρίσκεται 

στις Κατεχόµενες Περιοχές. 
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(Συστάθηκε στις 27 Μαΐου 2003 και συνεχίζει τη λειτουργία της.) 

• Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για την Αναθεώρηση 

του Ποινικού Κώδικα. 

(Συστάθηκε στις 17 Ιουλίου 2003 µετά από απόφαση της Κοινοβουλευτικής  

Επιτροπής Νοµικών ως νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, µε τη συµµετοχή των 

µελών της κ. Ιωνά Νικολάου, Άγι Αγαπίου, Ανδρέα Αγγελίδη και της γραµµατέως 

της Κοινοβουλευτικής  Επιτροπής Νοµικών, και µετονοµάστηκε, µε µεταγενέστερη 

απόφαση της επιτροπής, ηµεροµηνίας 18 Νοεµβρίου 2004, σε “Υποεπιτροπή της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για την Αναθεώρηση του Ποινικού 

Κώδικα”.) 

• Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για Θέµατα Ανηλίκων. 

(Συστάθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2004 και συνεχίζει τη λειτουργία της, έχοντας ως  

βάση τις προτάσεις νόµου “Ο περί Ανηλίκων Νόµος του 2003” και “Ο περί της 

Πρόληψης και Αντιµετώπισης της Παιδικής Παραβατικότητας Νόµος του 2004”.) 

• Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για Θέµατα 

Οικογενειακού Θεσµού. 

(Συστάθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2004 και συνεχίζει τη λειτουργία της, όπως 

διαµορφώθηκε µε απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών, 

ηµεροµηνίας 18 Νοεµβρίου 2004.) 

• Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για την Αναθεώρηση 

του ∆ικαίου της Απόδειξης. 

(Η υποεπιτροπή αυτή αναδιαµορφώθηκε στις 18 Νοεµβρίου 2004, µετά από 

σχετική απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών.) 

• Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για την Αντιµετώπιση 

της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους. 

(Συστάθηκε στις 18 Νοεµβρίου 2004 και συνεχίζει τη λειτουργία της, έχοντας ως 

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

Συµπεριφοράς και Συναφών Αδικηµάτων στους Αθλητικούς Χώρους 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2003”, “Ο περί της Αντιµετώπισης της Βίας, της 

Ανάρµοστης Συµπεριφοράς και Συναφών Αδικηµάτων στους Αθλητικούς Χώρους  

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2003”, “Ο περί της Αντιµετώπισης της Βίας, 

της Ανάρµοστης Συµπεριφοράς  και Συναφών Αδικηµάτων στους Αθλητικούς 



 

 
 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2005-2006 
 

10 

 

Χώρους (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006.” και “Ο περί της Πρόληψης και της 

Αντιµετώπισης της Βίας, της Ανάρµοστης Συµπεριφοράς και Συναφών 

Αδικηµάτων και της Προστασίας του Κοινού στους Αθλητικούς Χώρους 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2006”.) 

• Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εµπορίου και Βιοµηχανίας  

για την Παρακολούθηση της Παράνοµης Οικονοµικής ∆ραστηριότητας και 

Τουριστικής Ανάπτυξης στα Κατεχόµενα. 

(Συστάθηκε στις 24 Μαΐου 2005 και συνεχίζει τη λειτουργία της. H υποεπιτροπή 

αυτή επανασυστάθηκε κατά την Έκτακτη Σύνοδο  µε απόφαση της επιτροπής, 

ηµεροµηνίας 27 Ιουνίου 2006.) 

 
Κατά την Πέµπτη Σύνοδο συστάθηκαν επίσης οι ακόλουθες κοινοβουλευτικές 

υποεπιτροπές: 

•  Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την 

Αναθεώρηση της Ισχύουσας Νοµοθεσίας για τη ∆ηµόσια και Ιδιωτική 

Ραδιοτηλεόραση.   

(Συστάθηκε στις 9 Νοεµβρίου 2005.) 

•  Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τη Θέσπιση 

Νοµοθεσίας για τον Έλεγχο της Ηχορρύπανσης. 

(Συστάθηκε στις 7 Νοεµβρίου 2005 και συνεχίζει τη λειτουργία της.) 

 
Άλλες δραστηριότητες 
19. Παράλληλα µε το πιο πάνω έργο, η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

παρέσχε τεχνοκρατική στήριξη στη Βουλή των Παιδιών, στη Βουλή των Γερόντων και 

στη Βουλή των Νέων, διοργανώσεις που διεξάγονται µε επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια 

υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής. 

 Λειτουργοί της υπηρεσίας έχουν επίσης συµβάλει ουσιαστικά στο έργο εγκαθίδρυσης 

Συστήµατος Νοµικής Πληροφόρησης (Legal Information System) και Ηλεκτρονικής 

∆ιαχείρισης Αρχείου (Document Manager). 

 
Λειτουργικά θέµατα 
20.  Κατά τις υπό επισκόπηση συνόδους η λειτουργία των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών υπήρξε γενικά οµαλή και αποτελεσµατική, χωρίς αυτό να υποδηλεί ότι δεν 

υπήρξαν ειδικότερα λειτουργικά προβλήµατα, τα οποία εντοπίστηκαν, καταγράφηκαν 
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και αποτέλεσαν αντικείµενο συσκέψεων υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής 

µε τη συµµετοχή των προέδρων όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των 

αρχηγών ή εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κοµµάτων.  Μερικά από τα 

προβλήµατα αυτά εντοπίζονται στα πιο κάτω: 

• Εγγραφή µεγάλου αριθµού αυτεπάγγελτων θεµάτων χωρίς αυστηρή τήρηση του 

ισχύοντος Κανονισµού της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

• Μη προσέλευση βουλευτών µελών των επιτροπών χωρίς προηγούµενη 

ενηµέρωση, γεγονός που δηµιουργεί πρόβληµα απαρτίας. 

• Μακρές συνεδρίες µε µακροσκελείς ηµερήσιες διατάξεις και πολλούς 

προσκεκληµένους που καταλήγουν σε αναποτελεσµατικές συζητήσεις.  

 
21. Η συνεργασία µεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών υπήρξε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο καθόλα οµαλή και χωρίς 

ιδιαίτερα προβλήµατα.  Οι υπουργοί και οι εκπρόσωποί τους ανταποκρίθηκαν θετικά 

στο αίτηµα των επιτροπών να παραστούν στις συνεδριάσεις τους ή να αποστείλουν 

στοιχεία και πληροφορίες.  Οποιεσδήποτε επιµέρους δυσκολίες προέκυψαν 

αντιµετωπίστηκαν µε καλή θέληση από όλες τις πλευρές. 

 
 
Γ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Γενικά 
22. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέχισε να 

αναπτύσσει σε διάφορα επίπεδα τις διεθνείς δραστηριότητές της.  Παρά το γεγονός ότι 

το 2006 υπήρξε έτος βουλευτικών εκλογών, η Βουλή πραγµατοποίησε ογδόντα 

τέσσερις (84) αποστολές στο εξωτερικό (Παράρτηµα VI), οι οποίες αφορούσαν 

δραστηριότητες του Προέδρου της Βουλής (Παράρτηµα VII), επισκέψεις σε επίπεδο 

διµερών σχέσεων και φυσικά συµµετοχές αντιπροσωπιών της Βουλής σε διασκέψεις, 

συναντήσεις και σεµινάρια ευρωπαϊκών και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισµών.  

Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν δεκαεννέα (19) επισκέψεις στην Κύπρο 

αντιπροσωπιών και µελών άλλων κοινοβουλίων και διεθνών κοινοβουλευτικών 

οργανισµών, περιλαµβανοµένων αυτών που έγιναν στα πλαίσια 

συνεδρίων/συναντήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στην Κύπρο (Παράρτηµα VIII). 
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23. Ο Πρόεδρος της Βουλής είχε επίσης µεγάλο αριθµό συναντήσεων µε ξένους 

κυβερνητικούς αξιωµατούχους που επισκέφθηκαν την Κύπρο, όπως Πρόεδροι, 

Πρωθυπουργοί και υπουργοί, καθώς και µε αξιωµατούχους άλλων κυβερνήσεων ή 

διεθνών οργανισµών οι οποίοι έχουν ειδικά καθήκοντα που αφορούν στο κυπριακό 

πρόβληµα.  Στις συναντήσεις αυτές ο Πρόεδρος της Βουλής είχε την ευκαιρία να 

εξηγήσει τους λόγους για την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν και να τονίσει την 

προσήλωση της πλευράς µας στη λύση διζωνικής δικοινοτικής οµοσπονδίας σύµφωνα 

µε τα σχετικά ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών, αλλά και τις αρχές που διέπουν την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατήγγειλε επίσης τις προσπάθειες αναβάθµισης του 

ψευδοκράτους µε το πρόσχηµα της “οικονοµικής αποµόνωσης” των Τουρκοκυπρίων, 

καθώς και παράνοµες ενέργειες της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος, όπως ο 

συνεχιζόµενος εποικισµός και ο σφετερισµός ελληνοκυπριακών περιουσιών. 

 
24. Η ενηµέρωση ξένων κοινοβουλίων και διεθνών  κοινοβουλευτικών οργανισµών 

ήταν στο επίκεντρο και των άλλων διεθνών δραστηριοτήτων της Βουλής.  Σε σχέση µε 

την προηγούµενη υπό επισκόπηση περίοδο, το αρνητικό κλίµα που ακολούθησε την 

απόρριψη του Σχεδίου Ανάν διαφοροποιήθηκε αισθητά και οι θέσεις που πρόβαλαν οι 

Κύπριοι βουλευτές έγιναν δεκτές µε κατανόηση.  Οι Κύπριοι βουλευτές ενήργησαν 

εξάλλου για αποτροπή οποιασδήποτε αναβαθµισµένης παρουσίας ούτω καλούµενων 

“βουλευτών” του ψευδοκράτους σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισµούς. 

 
25. Στην υπό επισκόπηση περίοδο αυξήθηκαν σηµαντικά οι δραστηριότητες του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν στη συµµετοχή εκπροσώπων των εθνικών 

κοινοβουλίων των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κοινές συναντήσεις µε 

ευρωβουλευτές.  Τις συναντήσεις αυτές απασχόλησε µια σειρά από θέµατα που 

βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των θεσµικών οργάνων της Ένωσης, 

όπως για παράδειγµα το µέλλον της Ευρώπης σε σχέση µε την απόρριψη της 

Συνταγµατικής Συνθήκης. 

 
26. Συνεχίστηκαν παράλληλα οι θεσµοθετηµένες συναντήσεις που οργανώνουν τα 

κοινοβούλια των χωρών µελών που προεδρεύουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι 

δραστηριότητες αυτές, στις οποίες η Βουλή συµµετέχει σε τακτική βάση, αφορούσαν 

κοινές συναντήσεις Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τις αντίστοιχες 

επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων, στις οποίες συζητήθηκαν σηµαντικά θέµατα που 
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εµπίπτουν στις αρµοδιότητές τους.  Τονίζεται ιδιαίτερα η ενασχόληση των Επιτροπών 

Εξωτερικών µε σηµαντικά πολιτικά θέµατα, όπως η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 

Πολιτική Ασφάλειας, αλλά και η Πολιτική Γειτνίασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Στα 

πλαίσια αυτά οι Κύπριοι βουλευτές είχαν την ευκαιρία να υπογραµµίσουν το ρόλο που 

µπορεί να διαδραµατίσει η Κύπρος στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

 
27. Σηµαντική θεωρείται εξάλλου η πραγµατοποίηση της καθιερωµένης ετήσιας 

∆ιάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στην οποία συµµετείχε και ο Πρόεδρος της Βουλής.  Σε αυτή τη συνάντηση 

συζητήθηκαν θέµατα που βρίσκονται στο προσκήνιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε στόχο 

την κατάληξη, όπου είναι δυνατό, σε κοινές θέσεις.  Οι ∆ιασκέψεις των Προέδρων των 

Κοινοβουλίων θεωρούνται ως το σηµαντικότερο βήµα στο όλο πλέγµα των κοινών 

δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων. 

 
28. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετείχε επίσης σε κοινοβουλευτικές συνόδους 

και συναντήσεις µε θέµα την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μεσόγειο, όπου 

αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα.  Όπως ήταν φυσικό, κατά τις συνόδους και συναντήσεις 

αυτές οι Κύπριοι βουλευτές τόνισαν την ανάγκη εξεύρεσης δίκαιης και βιώσιµης λύσης 

του κυπριακού προβλήµατος, η οποία θα συµβάλει σηµαντικά στην προώθηση της 

ειρήνης στην περιοχή.  Σηµειώνεται η εγκαθίδρυση ενός νέου µεσογειακού 

κοινοβουλευτικού οργανισµού, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου, στην 

οποία η Βουλή των Αντιπροσώπων θα συµµετέχει ως πλήρες µέλος µε αντιπροσωπίες 

του. 

 
29. Η σύνθεση των αντιπροσωπιών της Βουλής σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς 

οργανισµούς παρατίθεται ως Παράρτηµα IX. 

 
∆ιµερείς σχέσεις 
30. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέχισε να αναπτύσσει τις σχέσεις της τόσο µε 

κοινοβούλια ευρωπαϊκών χωρών όσο και µε κοινοβούλια πέραν του χώρου αυτού, στη 

βάση κοινών αρχών και επιδιώξεων.  Αποτελεί γεγονός το ότι οι µη ευρωπαϊκές χώρες 

προσβλέπουν στο θετικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η Κύπρος και το 

κοινοβούλιό της στην ανάπτυξη των σχέσεών τους µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας 

υπόψη και τη σηµαντική συµµετοχή της Κύπρου στο Κίνηµα των Αδεσµεύτων.  Η 
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προώθηση των σχέσεων της Βουλής µε κοινοβούλια σε όλο τον κόσµο αποτελεί 

συνειδητή πολιτική της όχι µόνο λόγω της στήριξης που πολλές χώρες παρέχουν σε 

σχέση µε το κυπριακό πρόβληµα, αλλά και λόγω κοινών θέσεων έναντι προβληµάτων 

διεθνούς ενδιαφέροντος. 

 
31. Σηµαντικότατη συµβολή στην ανάπτυξη των διµερών σχέσεων της Βουλής είχαν οι 

επίσηµες επισκέψεις του Προέδρου της Βουλής σε διάφορες χώρες.  Οι υψηλού 

επιπέδου συναντήσεις, στα πλαίσια των επισκέψεων αυτών, τόσο µε κυβερνητικούς 

όσο και µε κοινοβουλευτικούς αξιωµατούχους έδωσαν ώθηση στην περαιτέρω 

συνεργασία όχι µόνο µεταξύ των κοινοβουλίων, αλλά και της Κύπρου µε άλλες χώρες 

γενικότερα.  Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος της Βουλής αξιοποίησε τις επισκέψεις, για να 

συζητήσει το κυπριακό πρόβληµα και να προβάλει τις θέσεις της πλευράς µας. 

 
32. Εξίσου σηµαντικές υπήρξαν και οι επισκέψεις στην Κύπρο Προέδρων ή 

Αντιπροέδρων κοινοβουλίων, όπως και ξένων κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών, οι 

οποίες, πέραν του Προέδρου της Βουλής, ανάλογα µε τη µορφή της επίσκεψης, είχαν 

και συναντήσεις µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και την Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 

 
33. Πέραν της συζήτησης του κυπριακού προβλήµατος, οι διµερείς επαφές 

αποτέλεσαν και πλαίσιο συζήτησης διεθνών προβληµάτων και εξελίξεων, καθώς και 

άλλων θεµάτων παγκόσµιου ενδιαφέροντος.  Στην ανάπτυξη των διµερών σχέσεων 

συνέβαλαν σηµαντικά και οι τακτικές επαφές του Προέδρου της Βουλής µε ξένους 

πρέσβεις διαπιστευµένους στην Κύπρο, όπως και οι συναντήσεις του µε κυβερνητικούς 

αξιωµατούχους άλλων χωρών οι οποίοι επισκέφθηκαν την Κύπρο. 

 
34. Αξιόλογη θεωρείται και η διοργάνωση στην Κύπρο από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων και το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού της 2ης 

Ηµερίδας µε θέµα “Σχέσεις Κύπρου - Γαλλίας, προκλήσεις και προοπτικές”, µε 

συµµετοχή τόσο µελών των κοινοβουλίων όσο και επιχειρηµατιών από τις δύο χώρες.  

Πρόθεση είναι η διεξαγωγή της ηµερίδας να καθιερωθεί σε ετήσια βάση και να 

πραγµατοποιείται εναλλάξ, στην Κύπρο και τη Γαλλία. 
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35. Οι διµερείς σχέσεις της Βουλής αναπτύχθηκαν και µέσω των οµάδων φιλίας που 

έχουν συσταθεί µε άλλα κοινοβούλια, οι οποίες, στην υπό επισκόπηση περίοδο, 

ανήλθαν στις σαράντα (40) (Παράρτηµα X).  Παρ’ όλο που από πλευράς ξένων 

κοινοβουλίων δεν επιδεικνύουν όλες οι οµάδες την ίδια δραστηριότητα, γεγονός 

παραµένει ότι ο θεσµός αυτός έχει βοηθήσει σηµαντικά στην προβολή των θέσεών µας 

στο κυπριακό πρόβληµα, καθώς και στην ενίσχυση των φιλικών σχέσεων της Κύπρου 

µε άλλα κράτη. 

 
36. Η ενηµέρωση ξένων κοινοβουλίων όσον αφορά στις θέσεις της Βουλής για 

διάφορα θέµατα πραγµατοποιήθηκε και µέσω επιστολών - διαβηµάτων του Προέδρου 

της Βουλής προς οµολόγους του, όπως και µε την αποστολή ψηφισµάτων που 

υιοθέτησε η Βουλή,  π.χ. για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. 

 
37. Οι διεθνείς διασκέψεις και συναντήσεις παρείχαν εξάλλου την ευκαιρία για 

ανάπτυξη των διµερών σχέσεων της Βουλής, στο περιθώριο των δραστηριοτήτων 

αυτών. 

 
∆ιεθνείς κοινοβουλευτικοί οργανισµοί 
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ∆ραστηριότητες για ευρωπαϊκά θέµατα 
38. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετείχε στην 34η ∆ιάσκεψη των Επιτροπών 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (COSAC), που πραγµατοποιήθηκε στο Λονδίνο µεταξύ 9ης και 11ης Οκτωβρίου 

2005, καθώς και στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων, που πραγµατοποιήθηκε στη Βιέννη στις 19 και 20 Φεβρουαρίου 2006. 
 
39. Ανάµεσα στα βασικά θέµατα που απασχόλησαν τις συνεδριάσεις της COSAC ήταν 

ο έλεγχος των αξιολογήσεων των συνεπειών προτεινόµενης νοµοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο έλεγχος από µέρους των εθνικών κοινοβουλίων της 

Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Επίσης, υπό το φως των 

εξελίξεων για την επικύρωση της Συνταγµατικής Συνθήκης υπήρξε συζήτηση για τις 

διάφορες κοινοβουλευτικές πτυχές της συνθήκης, συµπεριλαµβανοµένων των 

δηµόσιων συνεδριάσεων του Συµβουλίου και του ενισχυµένου ελέγχου στη βάση της 

αρχής της επικουρικότητας.  Συζητήθηκαν εξάλλου το θέµα του Ευρωπαϊκού 
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Κοινωνικού Μοντέλου, καθώς και το θέµα των ∆υτικών Βαλκανίων σε σχέση µε την 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης.  

 
40. Σε ό,τι αφορά στο Μέλλον της Ευρώπης και την Περίοδο Περισυλλογής, η COSAC 

εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι σκόπιµο να συνεχιστεί η συζήτηση σε όλα τα επίπεδα 

γύρω από το µέλλον της Συνταγµατικής Συνθήκης, αλλά και η συζήτηση άλλων 

θεµάτων που αφορούν στους Ευρωπαίους πολίτες, γεγονός το οποίο θα ανανεώσει την 

εµπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
41. Περαιτέρω, αναφορικά µε τον έλεγχο της εφαρµογής των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η COSAC χαιρέτισε τη δέσµευση  του 

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση για 

το Μέλλον της Ευρώπης στις 9 Μαΐου 2006 για απευθείας διαβίβαση όλων των νέων 

νοµοθετικών προτάσεων και εγγράφων διαβούλευσης προς τα εθνικά κοινοβούλια, ενώ 

παράλληλα ζήτησε από την Επιτροπή να διαβιβάζει προς τα εθνικά κοινοβούλια το 

ετήσιο νοµοθετικό πρόγραµµα και το πρόγραµµα εργασίας της, µε όλα τα σχετικά 

παραρτήµατα, σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.    

 
42. Εξάλλου, είναι σηµαντικό να αναφερθεί η απόφαση σηµαντικού αριθµού εθνικών 

κοινοβουλίων για συµµετοχή σε δεύτερη ταυτόχρονη πειραµατική άσκηση ελέγχου της 

εφαρµογής των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια της φινλανδικής προεδρίας. 

 
43. Στα πλαίσια της ευρωµεσογειακής συνεργασίας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, η 

Βουλή συµµετείχε στην έκτακτη Σύνοδο της Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης, που πραγµατοποιήθηκε στη Ραµπάτ µεταξύ 20ής και 21ης  Νοεµβρίου 

2005, καθώς και στη 2η Σύνοδο της Συνέλευσης, που πραγµατοποιήθηκε στις 

Βρυξέλλες µεταξύ 26ης και 27ης Μαρτίου 2006.  

 
44. Βασικά θέµατα της έκτακτης Συνόδου της Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης στη Ραµπάτ υπήρξαν η αναθεώρηση της ∆ιαδικασίας της Βαρκελώνης και 

η εφαρµογή της Στρατηγικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις χώρες της 

Μεσογείου, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Καλής Γειτονίας, η Συµµαχία των Πολιτισµών, καθώς 

και οι προοπτικές υποπεριφερειακής ενοποίησης.  Στη 2η Σύνοδο της Συνέλευσης 
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συζητήθηκαν τα θέµατα “Προοπτικές µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης δράσης σε 

σχέση µε το Πενταετές Πρόγραµµα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

Ευρωµεσογειακή Συνεργασία”, “Κώδικας Συµπεριφοράς για την Αντιµετώπιση της 

Τροµοκρατίας” και “Ελευθερία της έκφρασης και του σεβασµού των θρησκευτικών 

πεποιθήσεων”. 

 
45. Εξάλλου, στα πλαίσια των συνόδων συνεδρίασαν οι τρεις Επιτροπές της 

Συνέλευσης, η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων, η Επιτροπή Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων, Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Εκπαίδευσης και η Επιτροπή Προαγωγής της Ποιότητας ζωής, των 

Ανθρώπινων Ανταλλαγών και του Πολιτισµού.  Οι Επιτροπές υπέβαλαν προσχέδια 

ψηφισµάτων στην ολοµέλεια προς υιοθέτηση. 

 
46. Πραγµατοποιήθηκε επίσης κατά τη Σύνοδο της Ευρωµεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στις Βρυξέλλες η συντακτική συνεδρία της Αd Ηoc 

Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα των Γυναικών στις Ευρωµεσογειακές Χώρες.  

 
47. Περαιτέρω, η Βουλή εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονοµικών 

και ∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων, Κοινωνικών Υποθέσεων και Εκπαίδευσης που 

πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Σεπτεµβρίου 2005 και στη συνεδρία της 

Επιτροπής Προαγωγής της Ποιότητας Ζωής, των Ανθρώπινων Ανταλλαγών και του 

Πολιτισµού που πραγµατοποιήθηκε στις 19 Σεπτεµβρίου 2005 στη Ρώµη.  Συµµετείχε 

επίσης στη συνεδρία της 6ης Οµάδας Εργασίας της Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης µε όρους εντολής την εξεύρεση τρόπων για συµµετοχή της Συνέλευσης στο 

Ίδρυµα  “Anna Lindh” για το ∆ιάλογο µεταξύ Πολιτισµών, που πραγµατοποιήθηκε στις 9 

Ιανουαρίου 2006 στο Παρίσι, καθώς και στη συνεδρία της 3ης Οµάδας Εργασίας της 

Συνέλευσης µε όρους εντολής την εξεύρεση των Συνθηκών Μετασχηµατισµού του 

Xρηµατοδοτικού Eργαλείου για Ευρωµεσογειακές Επενδύσεις στην Ευρωµεσογειακή 

Τράπεζα Ανάπτυξης, που πραγµατοποιήθηκε στην Τύνιδα στις 27 Ιανουαρίου 2006. 

 
48. Εξάλλου, η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε στην 5η Ευρωµεσογειακή 

∆ιάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων, που πραγµατοποιήθηκε στη Βαρκελώνη 

µεταξύ 25ης και 26ης Νοεµβρίου 2005. Κύριο θέµα της ∆ιάσκεψης ήταν ο απολογισµός 

των δεκάχρονων από την υπογραφή της ∆ιακήρυξης της Βαρκελώνης το 1995 και οι 
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προοπτικές της ευρωµεσογειακής συνεργασίας, το θέµα της ασφάλειας και 

σταθερότητας στην περιοχή της Ευρώπης και της Μεσογείου, καθώς και θέµατα που 

αφορούν στην κοινωνία, την κουλτούρα και το διάλογο µεταξύ των πολιτισµών. 

 
49. Στα πλαίσια της στενότερης συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τα 

εθνικά κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βουλή εκπροσωπήθηκε σε κοινές 

συνεδρίες διάφορων Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τις αντίστοιχες 

επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων, ως ακολούθως: 

• Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων πήρε 

µέρος στη συνάντηση των προέδρων των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων 

των κοινοβουλίων των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 30 

Οκτωβρίου και 1η Νοεµβρίου 2005.  

 
• Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άµυνας πήρε µέρος στη συνάντηση 

των προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Άµυνας των κοινοβουλίων των 

χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 

πραγµατοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 7 και 8 Νοεµβρίου 2005. 

 
• Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

συµµετείχε στη συνάντηση των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Γεωργίας των 

εθνικών κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στο Λονδίνο από τις 19 ως τις 22 

Νοεµβρίου 2005.  

 
• Η Βουλή εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση των προέδρων των Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των χωρών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπό ένταξη χωρών, µε θέµα τη διεθνή ανάπτυξη, 

που πραγµατοποιήθηκε στο Λονδίνο µεταξύ 27ης και 28ης Νοεµβρίου 2005.  

 
• Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 

συµµετείχε στη 2η Κοινοβουλευτική Συνάντηση για τη Στρατηγική της Λισαβόνας, 

που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µεταξύ 31ης Ιανουαρίου και 1ης  

Φεβρουαρίου 2006 στις Βρυξέλλες, και στη ∆ιακοινοβουλευτική Συνάντηση που 
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διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε θέµα “Πώς µπορεί να τονωθεί η 

ανάπτυξη στη Ζώνη του Ευρώ”, µεταξύ 20ής και 21ης Φεβρουαρίου 2006 στις 

Βρυξέλλες.  Επίσης, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών 

και Προϋπολογισµού συµµετείχε στην ετήσια συνάντηση των προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Προϋπολογισµού των εθνικών κοινοβουλίων των 

χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκε την 21η Ιουνίου 

2006 στις Βρυξέλλες. 

 
50. Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Βουλής συµµετείχε στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγµατοποιήθηκε 

µεταξύ 29ης Ιουνίου και 2ας Ιουλίου 2006 στην Κοπεγχάγη. Η ∆ιάσκεψη ασχολήθηκε 

µεταξύ άλλων µε το Μέλλον της Ευρώπης, τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών 

κοινοβουλίων των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δραστηριότητες των 

ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών οργανισµών. 

 
51. Σε οµιλία του µε θέµα “∆ιακοινοβουλευτική Συνεργασία και το Μέλλον της 

Ευρώπης - Ανταλλαγή απόψεων για την Περίοδο Περισυλλογής και το Μέλλον της 

Ευρώπης”, ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στην αρνητική έκβαση των 

δηµοψηφισµάτων για την επικύρωση της Συνταγµατικής Συνθήκης στη Γαλλία και στην 

Ολλανδία, η οποία έθεσε την Ευρώπη σε κατάσταση όχι µόνο προβληµατισµού, αλλά 

και αµφισβήτησης από τους ίδιους τους πολίτες της ικανότητας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους και να υλοποιήσει τις υποσχέσεις που 

τους έχει δώσει. 

 
52. Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε επίσης στους τοµείς στους οποίους 

επικεντρώνονται οι ανησυχίες των πολιτών και ιδιαίτερα στην εδραίωση των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων, µε σεβασµό βασικών ανθρωποκεντρικών αξιών, όπως είναι, 

µεταξύ άλλων, το δικαίωµα στην εργασία, η λειτουργία αποτελεσµατικού κοινωνικού 

κράτους και η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για όλους τους πολίτες. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράµµισε ότι ο σεβασµός των ανθρώπινων δικαιωµάτων 

είναι αλληλένδετος µε το σεβασµό του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση οφείλει να διαδραµατίσει το δικό της σηµαντικό ρόλο στην παγκόσµια σκηνή ως 

προασπιστής των αρχών του Καταστατικού Χάρτη και των αποφάσεων των Ηνωµένων 

Εθνών και του διεθνούς δικαίου. 



 

 
 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2005-2006 
 

20 

 

 
53. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

συµµετείχε στη συνάντηση των προέδρων των Επιτροπών Γεωργίας των δέκα νέων 

χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διοργανώθηκε από το ουγγρικό 

κοινοβούλιο και πραγµατοποιήθηκε στη Βουδαπέστη µεταξύ 19ης και 21ης Οκτωβρίου 

2005. 

 
54. Εξάλλου, στα πλαίσια των επαφών και της συνεργασίας της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων µε τις Επιτροπές 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των εθνικών κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην Αθήνα µεταξύ 21ης και 24ης Φεβρουαρίου 2006.  

Πραγµατοποιήθηκαν επίσης οι ακόλουθες επισκέψεις: 

•  Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου του γερµανικού κρατιδίου της Ρηνανίας-

Παλατινάτου και αντιπροσωπίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 

Βουλής του εν λόγω κρατιδίου µεταξύ 19ης και 22ας Οκτωβρίου 2005. 

•  Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και µελών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων της Γερουσίας της Τσεχίας µεταξύ 10ης και 13ης Ιανουαρίου 2006. 

•  Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και αντιπροσωπίας της Επιτροπής 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής της Λιθουανίας µεταξύ 5ης και 8ης 

Φεβρουαρίου 2006.  

 
55. Οι έξι (6) εκλεγέντες Κύπριοι ευρωβουλευτές διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην προώθηση των θέσεων της Κύπρου στο Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά το 

κυπριακό πρόβληµα, τις επιµέρους πτυχές του, καθώς και άλλα θέµατα που αφορούν 

την Κύπρο. 

 
56. Το Κυπριακό συνέχισε να απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ολοµέλεια, 

στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 

Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής και στις εργασίες της Μικτής Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας.   

 
57. Οι Κύπριοι ευρωβουλευτές είχαν την ευκαιρία, στα πλαίσια των συζητήσεων στα 

πιο πάνω σώµατα και ιδιαίτερα στην Επιτροπή Εξωτερικών, µε την ευκαιρία της 
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ετοιµασίας της Έκθεσης Προόδου της Τουρκίας, να θέσουν το Κυπριακό και να 

ζητήσουν όπως συµπεριληφθούν πρόνοιες για τις υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριµένα την εφαρµογή του πρόσθετου Πρωτοκόλλου 

Επέκτασης της Τελωνειακής Ένωσης και µε τα δέκα νέα κράτη µέλη, 

συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου. 

 
58. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Μάρτιο του 2006, υιοθέτησε ψήφισµα σχετικά µε 

το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής για τη διεύρυνση, στο οποίο, µεταξύ άλλων, 

εκφράζει τη λύπη του για τη µονοµερή δήλωση στην οποία προέβη η Τουρκία µε την 

ευκαιρία της υπογραφής του πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας της Άγκυρας και 

υπενθυµίζει στην Τουρκία ότι η αναγνώριση όλων των κρατών µελών είναι απαραίτητο 

συστατικό της ενταξιακής διαδικασίας.  Το ψήφισµα επίσης καλεί τις τουρκικές αρχές να 

εφαρµόσουν πλήρως τις ρυθµίσεις που απορρέουν από τη Συµφωνία Τελωνειακής 

Ένωσης και τις προτεραιότητες της Εταιρικής Σχέσης Προσχώρησης και να άρουν 

χωρίς καθυστέρηση όλους τους περιορισµούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών 

οι οποίοι αφορούν τα πλοία που φέρουν τη σηµαία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και τα 

κυπριακά αεροσκάφη. 

 
59. Εξάλλου, οι Κύπριοι ευρωβουλευτές, σε συνεργασία µε άλλους συναδέλφους 

τους, πέτυχαν την υιοθέτηση ψηφίσµατος από την Ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου 

για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς στα κατεχόµενα.  Η επίτευξη 

υιοθέτησης ψηφίσµατος έγινε µε τη διαδικασία της γραπτής δήλωσης και συλλογής 

τριακόσιων εξήντα επτά (367) υπογραφών, ώστε η γραπτή δήλωση να θεωρηθεί 

ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 
60. Εν τω µεταξύ, υιοθετήθηκε, σε επίπεδο Επιτροπής Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, η έκθεση του Εισηγητή για την πορεία προόδου της Τουρκίας κ. Camiel 

Eurlings.  Η έκθεση, όπως υιοθετήθηκε από την εν λόγω Επιτροπή, κρίνεται αρκετά 

θετική.  

 
61. Αναµένεται επίσης συζήτηση στην Επιτροπή Πολιτισµού για συµπερίληψη 

πρότασης προς την Επιτροπή Προϋπολογισµού για τον προϋπολογισµό του 2007 

όπως µέρος του προϋπολογισµού διατεθεί για την προστασία και την αναστήλωση των 

ελληνικών ορθόδοξων εκκλησιών στα κατεχόµενα.  Η πρόταση εµπίπτει στα πλαίσια 
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των κύριων προτεραιοτήτων του προγράµµατος “Culture 2008-2013”, που πρότεινε η 

Επιτροπή Πολιτισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 
62. Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε τη 

δηµιουργία οµάδας επαφής µε την τουρκοκυπριακή κοινότητα, στην οποία συµµετέχουν 

ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές οµάδες, µε συντονίστρια τη Γαλλίδα 

ευρωβουλευτή κ. Francoise Grossetete. Η οµάδα πραγµατοποίησε ήδη δύο επισκέψεις 

στην Κύπρο, όπου είχε επαφές µε εκπροσώπους της τουρκοκυπριακής κοινότητας, και 

κατά την πρώτη επίσκεψή της είχε και συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Βουλής. 

 
Ευρωπαϊκό σύνταγµα 
63. Στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψεων για το Μέλλον της Ευρώπης 

πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 8-9 Μαΐου 2006, κοινοβουλευτική συνάντηση 

των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τους βουλευτές των εθνικών 

κοινοβουλίων. 

 
64. Στη συνάντηση αποφασίστηκε η δηµιουργία τεσσάρων οµάδων εργασίας που 

αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσµο και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

η παγκοσµιοποίηση και το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο, η ελευθερία, η 

ασφάλεια, η δικαιοσύνη και οι µελλοντικοί οικονοµικοί πόροι της Ένωσης.  

 
65. Έχει οριστεί νέα συνάντηση για περαιτέρω συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης 

για τις 4-5 ∆εκεµβρίου 2006 στις Βρυξέλλες. 

 
66. Αναµένεται ότι το θέµα θα συζητηθεί εκ νέου µε προοπτική κατάληξης για το τι 

µέλλει γενέσθαι επί γερµανικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1η Ιανουαρίου 

2007 - 30 Ιουνίου 2007) και επί τη ευκαιρία των πενήντα (50) χρόνων από την ίδρυση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.    

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

της Συνέλευσης που πραγµατοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2005 και τον Ιανουάριο, 

τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2006.  Τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας 

συµµετείχαν επίσης σε µεγάλο αριθµό συνεδριάσεων επιτροπών, υποεπιτροπών, 
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πολιτικών οµάδων της Συνέλευσης, καθώς και σε ad hoc επιτροπές παρακολούθησης 

εκλογών σε χώρες µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης.   

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

έργο της διαφώτισης βουλευτών άλλων εθνικών αντιπροσωπιών για την κατάσταση 

στην Κύπρο,  για την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για επίτευξη λύσης του 

κυπριακού προβλήµατος, καθώς επίσης και για την ανάγκη πλήρους συµµόρφωσης της 

Τουρκίας στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

(Ε∆Α∆), στην υπόθεση “Λοϊζίδου v Τουρκίας”  και στη διακρατική προσφυγή “Κύπρος v 

Τουρκίας”. Συνέχισαν επίσης την ενηµέρωση ξένων βουλευτών για το θέµα της 

παράνοµης εκµετάλλευσης από το κατοχικό καθεστώς ελληνοκυπριακών περιουσιών 

που βρίσκονται στα κατεχόµενα.   

 
69. Τον Οκτώβριο του 2005, κατά τη διάρκεια του 4ου Μέρους της Συνόδου 2005 της 

ΚΣΣΕ, ο τέως Εισηγητής για την Κατάσταση στην Κύπρο εκ µέρους της Πολιτικής 

Επιτροπής της ΚΣΣΕ, Ούγγρος βουλευτής κ. Matyas Eorsi, κατέθεσε προσχέδιο 

ψηφίσµατος µε θέµα την ανάγκη αναγνώρισης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από την 

Τουρκία. Το προσχέδιο ψηφίσµατος παραπέµφθηκε από το προεδρείο της Συνέλευσης 

στην Πολιτική Επιτροπή, για να αποτελέσει µέρος µελλοντικής έκθεσης για την 

κατάσταση στην Κύπρο.  

 
70. Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνόδου µέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας 

παρουσίασε εκ µέρους της Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, υπό την 

ιδιότητά του ως εισηγητής για το θέµα των εξαφανίσεων ατόµων συνεπεία βίαιων 

ενεργειών, την έκθεσή του για το θέµα αυτό στην ολοµέλεια, για το οποίο υιοθετήθηκε 

σχετικό ψήφισµα και Σύσταση.  

 
71. Στο ψήφισµα τονίζεται, µεταξύ άλλων, πως σε ό,τι αφορά στη Σύσταση 1056 

(1987) για τους αγνοούµενους της Κύπρου, η Συνέλευση θεωρεί πως η ενίσχυση του 

αγώνα ενάντια στις βίαιες εξαφανίσεις  ατόµων είναι πρωταρχική ευθύνη των χωρών 

που έχουν άµεση σχέση µε αυτές.  

 
72. Τον Ιανουάριο του 2006, κατά τη διάρκεια του 1ου Μέρους της Συνόδου 2006 της 

ΚΣΣΕ, πραγµατοποιήθηκε συζήτηση στην Πολιτική Επιτροπή για το µνηµόνιο του τέως 
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Εισηγητή για την Κατάσταση στην Κύπρο κ. Matyas Eorsi.  Η συζήτηση είχε δύο σκέλη 

για την κυπριακή αντιπροσωπία. Το πρώτο ήταν η απόκρουση των απαράδεκτων 

θέσεων του Εισηγητή, όπως εκφράζονταν µέσα από το µνηµόνιό του, ο οποίος στόχευε 

ουσιαστικά στην αναβάθµιση του παράνοµου καθεστώτος των κατεχοµένων.  Το 

δεύτερο ήταν να πεισθούν τα µέλη της επιτροπής ότι η εισήγηση του κ. Eorsi να 

πραγµατοποιήσει επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 

περιόδου στο νησί δεν µπορούσε να γίνει αποδεκτή για ευνόητους λόγους.  Με την 

ολοκλήρωση της συζήτησης και εφόσον ο κ. Eorsi αντελήφθη πως δεν είχε τη στήριξη 

της επιτροπής στις θέσεις του τόσο για το Κυπριακό όσο και για το να  επισκεφθεί την 

Κύπρο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, αλλά και πως δεν απολάµβανε πλέον της 

εµπιστοσύνης της ελληνοκυπριακής πλευράς, υπέβαλε την παραίτησή του.   

 
73. Ο εν λόγω βουλευτής κυκλοφόρησε στη συνέχεια, µε δική του πρωτοβουλία, 

Γραπτή ∆ήλωση για την κατάσταση στην Κύπρο, η οποία καλούσε ουσιαστικά το 

Συµβούλιο της Ευρώπης, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση να τερµατίσουν τη  λεγόµενη 

“αποµόνωση” των Τουρκοκυπρίων. Στη Γραπτή ∆ήλωση υπήρχε επίσης θετική 

αναφορά στην ούτω καλούµενη “νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία” της τουρκικής 

κυβέρνησης (προτάσεις Gül). 

 
74. Σηµειώνεται πως το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεννόηση µε τη Βουλή, 

ανέλαβε αµέσως εκστρατεία ενηµέρωσης, µέσω των πρεσβειών της ∆ηµοκρατίας, των 

βουλευτών που προσυπέγραψαν το υπό αναφορά κείµενο. Η συντριπτική πλειοψηφία 

όσων προσυπέγραψαν αναγνώρισε ότι είχε διαπράξει σφάλµα.   

 
75. Σε συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής που πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο 

Μάρτιο στο Παρίσι ορίστηκε ως νέος Εισηγητής για την Κατάσταση στην Κύπρο εκ 

µέρους της Πολιτικής Επιτροπής ο επικεφαλής της γερµανικής αντιπροσωπίας στην 

ΚΣΣΕ βουλευτής κ. Joachim Horster, ο οποίος είναι µέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 

Κόµµατος.   

 
76. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνόδου του Ιανουαρίου του 2006 η κυπριακή 

αντιπροσωπία κατέθεσε Γραπτή ∆ήλωση για το θέµα των αγνοουµένων της Κύπρου.  

Στη ∆ήλωση εκφράζεται µεταξύ άλλων βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι το 

ανθρωπιστικό πρόβληµα των αγνοουµένων της Κύπρου δεν έχει ακόµη επιλυθεί και 
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καλείται το Συµβούλιο της Ευρώπης όπως µέσα από τους διάφορους µηχανισµούς που 

διαθέτει εξασκήσει την αναγκαία πίεση στην Τουρκία, ώστε αυτή να συµµορφωθεί 

πλήρως προς την απόφαση του Ε∆Α∆ στην υπόθεση “Κύπρος v Τουρκίας”.  Μέσα από 

τη ∆ήλωση εκφράζεται  επίσης η ελπίδα πως η Τουρκία θα επιδείξει επιτέλους 

ανθρωπιστικό πνεύµα και θα συνεργασθεί πλήρως για τη διακρίβωση της τύχης των 

αγνοουµένων.  

 
77. Επίσης, µέλος της αντιπροσωπίας κατέθεσε προσχέδιο ψηφίσµατος µε θέµα τα 

δικαιώµατα που πρέπει να έχουν οι µη µουσουλµανικές µειονότητες στην Τουρκία, όσον 

αφορά την ελευθερία που πρέπει να απολαµβάνουν κατά την άσκηση των 

θρησκευτικών τους καθηκόντων, καθώς και το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων 

τους.  

 
78. Το πιο πάνω µέλος ορίστηκε εξάλλου από την Επιτροπή Νοµικών και 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων ως εκπρόσωπός της στην ad hoc επιτροπή του προεδρείου 

της Συνέλευσης για το διάλογο της ΚΣΣΕ µε το κοινοβούλιο του Λίχτενσταϊν.  

 
79. Κατά την ίδια περίοδο µέλος της αντιπροσωπίας παρουσίασε εκ µέρους  της 

Επιτροπής Πολιτισµού, Επιστηµών και Παιδείας γνωµάτευση της επιτροπής κατά τη 

διάρκεια συζήτησης στην ολοµέλεια του θέµατος “Ο Οργανισµός Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης και η Παγκόσµια Οικονοµία”.   

 
80. Μέλος επίσης της αντιπροσωπίας  κατέθεσε  προσχέδιο ψηφίσµατος µε θέµα την 

διερεύνηση τρόπων στενότερης συνεργασίας της ∆ηµοκρατίας του Καζαχστάν µε το 

Συµβούλιο της Ευρώπης.  

 
81. Κατά τη συγκεκριµένη σύνοδο µέλος της αντιπροσωπίας κατέθεσε επίσης 

προσχέδιο ψηφίσµατος αναφορικά µε την ανάγκη περαιτέρω ενδυνάµωσης των µέτρων 

ασφάλειας σε σχέση µε τους αεροµεταφορείς.  

 
82. Επίσης, µέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας παρουσίασε στην ολοµέλεια της 

Συνέλευσης, εκ µέρους της Επιτροπής Κανονισµού, γνωµάτευση για το θέµα της 

αµφισβήτησης των διαπιστευτηρίων της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας του 

Αζερµπαϊτζάν.  
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83. Στα πλαίσια του 3ου Μέρους της Συνόδου 2006 της ΚΣΣΕ, µέλος της κυπριακής 

αντιπροσωπίας συµµετείχε  σε συνεδρίες του προεδρείου της Συνέλευσης υπό την 

ιδιότητα της 1ης Αντιπροέδρου της Επιτροπής Οικονοµικών Θεµάτων και Ανάπτυξης και 

εκπροσώπησε την πιο πάνω επιτροπή στην Ολοµέλεια της Συνέλευσης και σε άλλες 

συναντήσεις. 

 
84. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας 

ορίστηκαν εισηγητές για πολύ σηµαντικά  θέµατα που απασχολούν τη Συνέλευση. 

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

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

Μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συνεχίζουν να κατέχουν σηµαντικά αξιώµατα  µετά 

και τη διαπίστευση της νέας κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ, έπειτα από τις 

πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Τα αξιώµατα αυτά αφορούν στην 

προεδρία της Υποεπιτροπής Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, στην 1η αντιπροεδρία της 

Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης, ενώ έχει επιτευχθεί συµµετοχή και 

στο διευρυµένο προεδρείο τόσο της Ενωµένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς όσο και του 

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος.  Επίσης, δύο µέλη της αντιπροσωπίας ορίστηκαν ως 

εκπρόσωποι των πολιτικών τους οµάδων στην Επιτροπή Τήρησης των Υποχρεώσεων 

και ∆εσµεύσεων των Χωρών Μελών του Συµβουλίου της Ευρώπης.  

∆ιακοινοβουλευτική Ένωση                           
86. Η ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση διοργάνωσε από τις 7 ως τις 9 Σεπτεµβρίου 2005 

τη 2η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων.  Η ∆ιάσκεψη πραγµατοποιήθηκε 

στην έδρα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και είχε ως γενικό θέµα 

“Τα κοινοβούλια και η διεθνής συνεργασία στην αντιµετώπιση των προκλήσεων του 

21ου αιώνα”.  Τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του σώµατος, ο 

οποίος στην οµιλία του αναφέρθηκε στην απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στη 

διεθνή σκηνή µε την εδραίωση της ούτω καλούµενης “νέας τάξης πραγµάτων” και 

υπογράµµισε την ανάγκη πλήρους σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων και του 

διεθνούς δικαίου.  Τόνισε επίσης ότι διεθνή προβλήµατα όπως το κυπριακό πρόβληµα 

και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή µπορούν να επιλυθούν µόνο στη βάση των 

σχετικών ψηφισµάτων των Ηνωµένων Εθνών.  Στο περιθώριο της ∆ιάσκεψης ο 

Πρόεδρος της Βουλής είχε συναντήσεις µε οµολόγους του µε βασικό θέµα τις διµερείς 
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σχέσεις.  Σηµειώνεται ότι στη ∆ιάσκεψη, η οποία υιοθέτησε Τελική ∆ιακήρυξη, υπήρξε 

µεγάλη συµµετοχή και οι εργασίες της έτυχαν ευρείας κάλυψης από τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης. 

 
87. Αντιπροσωπίες της Βουλής συµµετείχαν εξάλλου στη 113η και στη 114η 

Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν από τις 14 ως 

τις 19 Οκτωβρίου 2005 στη Γενεύη και από τις 7 ως τις 12 Μαΐου 2006 στη Ναϊρόµπι, 

αντίστοιχα.  Τα κύρια θέµατα στη 113η Συνέλευση αφορούσαν στο ρόλο των 

κοινοβουλίων και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στην αντικειµενική ενηµέρωση του 

κοινού για τις ένοπλες συγκρούσεις και την τροµοκρατία, στη µετανάστευση σε σχέση 

µε την ανάπτυξη, καθώς και στη σηµασία της συνεργασίας των κοινοβουλίων µε την 

κοινωνία των πολιτών για την προώθηση της δηµοκρατίας.  Στη 114η Συνέλευση 

συζητήθηκαν τα θέµατα της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης στον 

κόσµο, του ρόλου των κοινοβουλίων στον έλεγχο της διακίνησης ελαφρού οπλισµού, 

της συµµετοχής των κοινοβουλίων στην καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, 

καθώς και του κοινοβουλευτικού ρόλου στην προστασία του περιβάλλοντος.  Τη 

συζήτηση των διάφορων θεµάτων ακολούθησε η έγκριση σχετικών ψηφισµάτων και τα 

µέλη των κυπριακών αντιπροσωπιών, ανάλογα µε τα υπό συζήτηση θέµατα, είχαν την 

ευκαιρία να αναφερθούν στις οµιλίες τους και στο κυπριακό πρόβληµα. 

 
88. Σηµειώνεται ότι λόγω των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου του 2006 και της 

περιορισµένης σε αριθµό µελών αντιπροσωπίας στη 114η Συνέλευση της 

∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης δεν πραγµατοποιήθηκε η καθιερωµένη ετήσια συνάντηση 

των µελών της αντιπροσωπίας µε εκπροσώπους των τουρκοκυπριακών πολιτικών 

κοµµάτων, στα πλαίσια των εργασιών της τριµελούς Οµάδας της ∆ιακοινοβουλευτικής 

Ένωσης για την Κύπρο. 

 
89. Σηµαντική εξέλιξη θεωρείται η απόφαση της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης να 

προχωρήσει στην εγκαθίδρυση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου, στην 

οποία θα συµµετέχουν τα κοινοβούλια όλων των µεσογειακών χωρών.  Η ιδρυτική 

σύνοδος της Συνέλευσης, η οποία θα αποτελεί ανεξάρτητο κοινοβουλευτικό οργανισµό, 

πραγµατοποιήθηκε στην Ιορδανία τον περασµένο Σεπτέµβριο, µε τη συµµετοχή και 

αντιπροσωπίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
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90. Με πρωτοβουλία της αντιπροσωπίας του Μονακό στη ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση 

πραγµατοποιήθηκε στο Μόντε Κάρλο Κοινοβουλευτικό Φόρουµ των Μικρών 

Ευρωπαϊκών Κρατών µε στόχο τη συζήτηση για αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων.  Η 

απόφαση για την πραγµατοποίηση του Φόρουµ πάρθηκε σε επίπεδο Προέδρων 

κοινοβουλίων των ενδιαφερόµενων χωρών στο περιθώριο της 2ης Παγκόσµιας 

∆ιάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων.  Πρόθεση είναι όπως το Φόρουµ θεσµοθετηθεί σε 

ετήσια βάση.  

 
91. Η συνεργασία  της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης µε τον Οργανισµό Ηνωµένων 

Εθνών συνέχισε να αναπτύσσεται και να έχει πρακτικά αποτελέσµατα, όπως η 

συνδιοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά την 61η Σύνοδο 

της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, η οποία θα αρχίσει το Σεπτέµβριο του 

2006, θα συζητηθεί προσχέδιο ψηφίσµατος για την ανάπτυξη της περαιτέρω 

συνεργασίας των δύο οργανισµών. 

 
92. Ο αριθµός των κοινοβουλίων µελών της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης έχει φτάσει 

τα εκατό σαράντα έξι (146).  Η ευρεία αυτή συµµετοχή παρέχει, µεταξύ άλλων, τη 

δυνατότητα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για περαιτέρω ανάπτυξη των διµερών 

κοινοβουλευτικών της σχέσεων µε χώρες σε ολόκληρο τον κόσµο. 

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

Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου (Commonwealth Parliamentary Association, CPA) 

συµµετείχε µε κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες του στις εργασίες της 51ης Παγκόσµιας 

∆ιάσκεψης του CPΑ και στην 37η Περιφερειακή ∆ιάσκεψη του Συνδέσµου, ενώ 

εκπροσωπήθηκε και στη 18η ∆ιάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας. 

 
94. Κοινοβουλευτική αντιπροσωπία πήρε µέρος στις εργασίες της 51ης Παγκόσµιας 

∆ιάσκεψης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στα Νησιά Φίτζι το Σεπτέµβριο του 2005.  

Κύριο θέµα της ∆ιάσκεψης ήταν ο ρόλος των βουλευτών της Κοινοπολιτείας στην 

προώθηση της παγκόσµιας ανάπτυξης.  Περαιτέρω, συζητήθηκαν θέµατα σε ό,τι αφορά 

τους Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας, το ρόλο των κοινοβουλίων σε χώρες που 

µαστίζονται από κρίσεις, τη διαφθορά, τις φυσικές καταστροφές, τα συνταγµατικά 
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συστήµατα των κοινοβουλευτικών δηµοκρατιών, καθώς και την εξάλειψη των χρεών για 

τις αναπτυσσόµενες χώρες.  Σηµειώνεται ότι κατά την εν λόγω διάσκεψη µέλος της 

κυπριακής αντιπροσωπίας συνέχισε τη θητεία της ως εκπρόσωπος της περιφέρειας των 

Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου στην Οµάδα Γυναικών Βουλευτών της 

Κοινοπολιτείας (Commonwealth Women Parliamentarians), θεσµός ο οποίος λειτουργεί 

στα πλαίσια του CPA για την προώθηση και αναβάθµιση κυρίως του ρόλου των 

γυναικών κοινοβουλευτικών σε συσχετισµό µε ποικίλα άλλα θέµατα.  

 
95. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετείχε επίσης στην 37η Περιφερειακή ∆ιάσκεψη 

των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου τον Απρίλιο του 2006, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στη Μάλτα.   Στη ∆ιάσκεψη πήραν µέρος ακόµα αντιπροσωπίες 

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

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

αποτελούν µέλη της συγκεκριµένης περιφέρειας, αλλά και παρατηρητές από άλλες 

περιφέρειες.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι µεγάλο µέρος της ∆ιάσκεψης επικεντρώθηκε σε 

θέµατα που αφορούσαν τη σχέση µεταξύ Κοινοπολιτείας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέµα 

για το οποίο έγινε εκτενής συζήτηση, ειδικά για τους τρεις κλάδους του CPA που είναι 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τη Μάλτα, την Κύπρο και το Ηνωµένο Βασίλειο.  

Περαιτέρω, αναφορά έγινε στην επικείµενη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Συνδέσµου, που θα πραγµατοποιηθεί στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2007, καθώς και 

στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.  Κατά τις θεµατικές ενότητες συζητήθηκαν 

εκτενώς τα αποτελέσµατα της ∆ιάσκεψης Αρχηγών Κρατών της Κοινοπολιτείας, η 

ειρήνη και η ασφάλεια στην Ευρώπη σε συσχετισµό µε τη Μεσόγειο, η κατάσταση στη 

Μέση Ανατολή, ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στις διεθνείς σχέσεις και τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα.   

 
96. Η χώρα που θα φιλοξενήσει την επόµενη Περιφερειακή ∆ιάσκεψη το 2007 θα είναι 

η Βόρειος Ιρλανδία, εφόσον πρώτα επανενταχθεί ο κλάδος στο Σύνδεσµο κατά την 

Παγκόσµια ∆ιάσκεψη στη Νιγηρία.  Σε διαφορετική περίπτωση, η επόµενη Περιφερειακή 

∆ιάσκεψη θα πραγµατοποιηθεί στο Λονδίνο. 

 
97. Στη 18η ∆ιάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε από τις 3 ως τις 8 Ιανουαρίου 2006 στην Κένυα, συζητήθηκαν, 

µεταξύ άλλων θεµάτων, η ασφάλεια και η ακεραιότητα των κοινοβουλευτικών 
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εγκαταστάσεων, η σχέση µεταξύ νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας και η ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναµικού στα κοινοβούλια. Η επόµενη ∆ιάσκεψη θα πραγµατοποιηθεί 

στο Λονδίνο στις αρχές του 2008. 

 
98. Συµπληρωµατικά αναφέρεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσµου, σε 

συνεδρία της η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Νήσο Μαν το Μάιο του 2006, ενέκρινε 

οµόφωνα, µεταξύ άλλων, την προώθηση της υποψηφιότητας για τη θέση του γενικού 

γραµµατέα του CPA δόκτορος William Shija, πρώην βουλευτή και υπουργού από την 

Τανζανία, για έγκριση από την ολοµέλεια του Συνδέσµου κατά την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη 

στη Νιγηρία. 

 
Koινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) 
99. Η τριµελής αντιπροσωπία της Βουλής στην ΚΣ ΟΑΣΕ συµµετέσχε, υπό τη νέα της 

σύνθεση, στη 16η Ετήσια Σύνοδο της Συνέλευσης µε θέµα “Eνισχύοντας την ανθρώπινη 

ασφάλεια στην περιοχή του ΟΑΣΕ”. Η εν λόγω σύνοδος πραγµατοποιήθηκε στις 

Βρυξέλλες (3-7 Ιουλίου 2006).  

 
100. Τα µέλη της αντιπροσωπίας επεδίωξαν τη διατήρηση µιας ουσιαστικής παρουσίας 

στις διάφορες δραστηριότητες της Συνέλευσης και, ταυτόχρονα, την καλύτερη δυνατή 

προβολή, όπου υπήρχε δυνατότητα, του κυπριακού προβλήµατος και της ανάγκης 

επίλυσής του σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, τα σχετικά ψηφίσµατα του ΟΗΕ και το 

κοινοτικό κεκτηµένο.  

 
101. Κοινή συνισταµένη των παρεµβάσεων των Κυπρίων βουλευτών ήταν η ανάγκη 

διασφάλισης εκ µέρους του ΟΑΣΕ του σεβασµού των αρχών του διεθνούς δικαίου και 

των ανθρώπινων δικαιωµάτων από τα κράτη µέλη του, ως αναγκαία προϋπόθεση στην 

προσπάθειά του για “ενδυνάµωση της ανθρώπινης ασφάλειας”.  

 
102. Επικριτικές δε υπήρξαν οι επισηµάνσεις της κυπριακής αντιπροσωπίας για το 

ασταθές σύστηµα ασφάλειας, στο οποίο οι παγκόσµιες αξίες υπόκεινται σε διαφορετικές 

ερµηνείες, αναλόγως των συµφερόντων των πλέον ισχυρών. Ιδιαίτερα επισηµάνθηκε η 

επικινδυνότητα εφαρµογής της τακτικής των δύο µέτρων και δύο σταθµών και σε 

περιοχές υψηλού κινδύνου όπως η Μεσόγειος.  
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103. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν ειδικές αναφορές στο Κυπριακό και στο Μεσανατολικό, 

ως χρόνια προβλήµατα που συνιστούν µόνιµες απειλές κατά της ασφάλειας, καθώς και 

στο πιο πρόσφατο παράδειγµα του Ιράκ.  

 
104. Σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, αναδείχθηκαν οι βασικότερες πτυχές του 

προβλήµατος, οι οποίες άπτονται κατάφωρων παραβιάσεων των θεµελιωδών 

ανθρώπινων δικαιωµάτων του συνόλου του κυπριακού λαού, ως αποτέλεσµα της 

τουρκικής εισβολής και κατοχής. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στον οργιώδη σφετερισµό 

των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα. Τονίστηκε ότι οι προωθούµενες 

πολιτικές σκοπιµότητες σε βάρος της ενότητας της Κύπρου µετά την απόρριψη από 

τους Ελληνοκυπρίους του Σχεδίου του γενικού γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών 

ουδόλως αίρουν την ουσία του προβλήµατος, που είναι η τουρκική εισβολή και η 

συνεχιζόµενη κατοχή τµήµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ενός κράτους µέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συνάρτηση δε µε αυτό, υποδείχθηκε η ανάγκη συµµόρφωσης 

της Τουρκίας µε τις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αφορούν την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, ως αναγκαία 

προϋπόθεση για την οµαλή συνέχιση της ενταξιακής πορείας της χώρας αυτής προς 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
105. Μέλη της τουρκικής αντιπροσωπίας αντέδρασαν στις αναφορές στο Κυπριακό, 

προβάλλοντας  τους γνωστούς τουρκικούς ισχυρισµούς. Η απόρριψη από τον 

απερχόµενο Αµερικανό Πρόεδρο της Συνέλευσης αιτήµατος της κυπριακής 

αντιπροσωπίας να της δοθεί ο λόγος για να απαντήσει παρέσχε τη δυνατότητα στους 

βουλευτές µας να κυκλοφορήσουν γραπτό κείµενο. Στο κείµενο δίδεται έµφαση σε τρία 

βασικά σηµεία:  

• Στο ότι η τουρκική εισβολή και η συνεχιζόµενη κατοχή εδάφους της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας συνιστούν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, σύµφωνα µε τη διεθνή 

κοινότητα και τα σχετικά ψηφίσµατα του ΟΗΕ.   

• Στο ότι κατά τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

εξυπακούεται η υποχρέωση της χώρας αυτής να συµµορφωθεί µε τις δεσµεύσεις 

της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες απορρέουν από την επέκταση της 

Συµφωνίας Τελωνειακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας.   
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• Στο ότι η απόρριψη, δηµοκρατικά, από την ελληνοκυπριακή πλευρά του Σχεδίου 

του γενικού γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών δεν αίρει την ουσία του 

προβλήµατος, που είναι η συνεχιζόµενη στρατιωτική κατοχή από την Τουρκία 

εδάφους ενός κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 
106. Αναφορές στο Κυπριακό και στο Μεσανατολικό έγιναν από µέλος της κυπριακής 

αντιπροσωπίας  και στο πλαίσιο του 3ου Μεσογειακού Φόρουµ της ΚΣ ΟΑΣΕ (Σβέτι 

Στεφάν, Μαυροβούνιο, 9 Οκτωβρίου 2005) µε θέµα “Aντιµετώπιση των κινδύνων, 

απειλών και προκλήσεων στην περιοχή της Μεσογείου”. Επιπρόσθετα, καταδείχθηκε η 

καθαρά πολιτική  σκοπιµότητα πίσω από την επιδίωξη της άρσης της ούτω καλούµενης 

“αποµόνωσης” των Τουρκοκυπρίων, ενώ έγιναν συγκεκριµένες αναφορές στα πολύ 

σηµαντικά οφέλη που προκύπτουν για την τουρκοκυπριακή κοινότητα από τα µέτρα 

στήριξης που εφαρµόζει η κυπριακή κυβέρνηση. Το επόµενο Μεσογειακό Φόρουµ θα 

φιλοξενήσει η Μάλτα (17-20 Νοεµβρίου 2006).  

 
107. ∆εύτερος στόχος της κυπριακής αντιπροσωπίας ήταν η προβολή του ουσιαστικού 

ρόλου που µπορεί να διαδραµατίσει η Κύπρος, ως γέφυρα διαλόγου και συνεργασίας 

µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής, λόγω της στρατηγικής θέσης 

της και των πολύ καλών σχέσεων που διατηρεί µε όλες τις χώρες της περιοχής.  

 
108. Το Μεσογειακό Φόρουµ πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο των “Φθινοπωρινών 

Συναντήσεων”, σε συνδυασµό µε τη ∆ιάσκεψη για τη “∆ηµοκρατία και Χρηστή 

∆ιακυβέρνηση στις Πολυεθνοτικές Κοινωνίες ως Βάση για την Επίτευξη Συνθηκών 

Σταθερότητας και Ασφάλειας”.  Στις παρεµβάσεις του παρόντος µέλους της κυπριακής 

αντιπροσωπίας έγιναν αναφορές στις πολιτικές στήριξης σε διάφορους τοµείς που 

εφαρµόζει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έναντι των θρησκευτικών οµάδων των Αρµενίων, 

Μαρωνιτών και Λατίνων, καθώς και έναντι των Τουρκοκυπρίων που διαβιούν στις 

ελεύθερες περιοχές, χωρίς, όπως διευκρινίστηκε, να επηρεάζεται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο το καθεστώς που αυτοί απολαµβάνουν βάσει του συντάγµατος.  ∆εν 

παραλείφθηκε να τονιστεί ότι η πολιτεία στηρίζει µε κάθε δυνατό τρόπο τους πρόσφυγες 

που ανήκουν στις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και τους λιγοστούς εναποµείναντες 

Μαρωνίτες εγκλωβισµένους.  
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109. Στο πλαίσιο των πιο πάνω δραστηριοτήτων, ο επικεφαλής της κυπριακής 

αντιπροσωπίας ή/και το µέλος που τον αντικαθιστά συµµετείχαν σε δύο συνεδρίες της 

Μόνιµης Επιτροπής (προεδρείο και επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπιών) της ΚΣ 

ΟΑΣΕ.  

 
110. Τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συµµετείχαν επίσης σε συνάντηση της 

Οµάδας Επαφής (εκπρόσωποι της κυβερνητικής και κοινοβουλευτικής διάστασης) του 

ΟΑΣΕ µε τους έξι Μεσογειακούς Εταίρους του Οργανισµού (Αίγυπτος, Αλγερία, 

Ιορδανία, Ισραήλ, Μαρόκο, Τυνησία).  

 
111. Λόγω της προεκλογικής περιόδου δεν κατέστη δυνατή η συµµετοχή της 

κυπριακής αντιπροσωπίας, υπό την προηγούµενή της σύνθεση, στην  5η Xειµερινή 

Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ στη Βιέννη το Φεβρουάριο του 2006. Οι “Χειµερινές 

Συναντήσεις” έχουν προπαρασκευαστικό χαρακτήρα ενόψει των ετήσιων συνόδων. 

 
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (∆ΣΟ) 
112. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο διµελής αντιπροσωπία της Βουλής 

συµµετέσχε στην 13η Ετήσια Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης της ∆ΣΟ, οι εργασίες της 

οποίας διεξήχθησαν στη Βενετία από την 21η ως τις 25 Ιουνίου 2006 και είχαν ως 

κεντρικό θέµα συζήτησης τη συµβολή του ορθόδοξου πολιτισµού στην οικοδόµηση της 

νέας Ευρώπης.  Στο τέλος της συζήτησης υιοθετήθηκε σχετικό ψήφισµα. 

 
113. Κατά την εν λόγω σύνοδο η Κύπρος επανεξελέγη στη ∆ιεθνή Γραµµατεία της 

Οργάνωσης, καθώς και στην Οικονοµική Επιτροπή για την επόµενη διετία. 

 
114. Πέρα από τη συµµετοχή τους στις εργασίες της Συνέλευσης, οι δύο Κύπριοι 

βουλευτές είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τρέχοντα διεθνή ζητήµατα 

αµοιβαίου ενδιαφέροντος και να ενηµερώσουν τους συναδέλφους τους γύρω από την 

παρούσα φάση του κυπριακού προβλήµατος. 

 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση ∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΣ ∆ΕΕ) - Ευρωπαϊκή 
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ασφάλειας και Άµυνας (Ε∆ΣΑΑ) 
115. Αντιπροσωπία της Βουλής συµµετέχει στην ΚΣ ∆ΕΕ υπό καθεστώς οιονεί µόνιµου 

παρατηρητή, µε δικαίωµα λόγου και ψήφου στις επιτροπές και µόνο δικαίωµα λόγου 

στην Ολοµέλεια της Συνέλευσης.  Κατά την υπό αναφορά περίοδο Κύπριος βουλευτής 
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συµµετέσχε στις εργασίες του Β΄ Μέρους της Συνόδου της Ολοµέλειας του 2005 (5-7 

∆εκεµβρίου), καθώς και επιτροπών της Συνέλευσης, ιδιαίτερα της Πολιτικής Επιτροπής 

και της Επιτροπής Κοινοβουλευτικών και ∆ηµοσίων Σχέσεων.  Επίσης συµµετείχε στις 

εργασίες της ∆ιευρυµένης Προεδρικής Επιτροπής κατά τις καθιερωµένες εξαµηνιαίες 

συναντήσεις της µε το Συµβούλιο της ∆ΕΕ και την Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων και 

Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
116. Στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2005 ο εκπρόσωπος της Βουλής στην ΚΣ ∆ΕΕ 

συµµετέσχε σε συνεδρία της ∆ιευρυµένης Προεδρικής Επιτροπής στο Λονδίνο.  Κύρια 

θέµατα συζήτησης ήταν το πρόγραµµα της επόµενης Συνόδου της Ολοµέλειας της 

Συνέλευσης και το Προσχέδιο Προϋπολογισµού για το 2006.  ∆ιεξήχθησαν επίσης 

συναντήσεις µε επιτροπές του βρετανικού κοινοβουλίου και υπουργούς της βρετανικής 

κυβέρνησης, που οι αρµοδιότητές τους σχετίζονταν µε τις δραστηριότητες της ΚΣ ∆ΕΕ, 

καθώς και συνάντηση µε τη νέα βρετανική αντιπροσωπία στη Συνέλευση. 

 
117. Κατά το Β΄ Μέρος της Συνόδου του 2005 στην έδρα της ΚΣ ∆ΕΕ στο Παρίσι ο 

Κύπριος βουλευτής πήρε µέρος µε παρεµβάσεις ή ερωτήσεις του προς 

φιλοξενούµενους αξιωµατούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών µελών της ∆ΕΕ ή 

διεθνών οργανισµών, στα πλαίσια της συζήτησης των εξής θεµάτων: 

• “Οι προοπτικές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ) και ο 

δηµοκρατικός της έλεγχος - Κοινοβουλευτικές συζητήσεις και κοινή γνώµη γύρω 

από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση” (κοινή συζήτηση). 

• “Ειρηνευτικές δυνάµεις στην υποσαχάρια Αφρική:  Μια πρακτική προσέγγιση”. 

• “Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα Βαλκάνια: Επιχείρηση Althea και άλλες επιχειρήσεις - 

Τα κοινοβούλια και η επιχείρηση Althea” (κοινή συζήτηση). 

• “Συνεργασία µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ στον τοµέα των ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων”. 

• “Ο αγώνας κατά της διεθνούς τροµοκρατίας, µια πρόκληση για την Ευρώπη”. 

Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέµατος ο Κύπριος βουλευτής αναφέρθηκε στο 

Κυπριακό και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Τουρκίας. 

 
118. Στις 8 Φεβρουαρίου 2006 ο ίδιος βουλευτής πήρε µέρος στις συνεδρίες της 

Πολιτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Κοινοβουλευτικών και ∆ηµοσίων Σχέσεων και 
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στη συνάντηση της ∆ιευρυµένης Προεδρικής Επιτροπής της Συνέλευσης µε το 

Συµβούλιο της ∆ΕΕ και την Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων και Ασφάλειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.  Συµµετέσχε σε συνεδρίες των ίδιων επιτροπών 

της Συνέλευσης στις 4 Απριλίου 2006 στο Παρίσι, παρακολουθώντας την εξέλιξη των 

θεµάτων ενδιαφέροντος.  Πήρε επίσης µέρος σε συνεδρία της ∆ιευρυµένης Προεδρικής 

Επιτροπής της Συνέλευσης, που φιλοξενήθηκε στο Λονδίνο στις 25 και 26 Απριλίου 

2006 µαζί µε σεµινάριο µε θέµα “Οικοδοµώντας µια ασφαλή Ευρώπη σε έναν καλύτερο 

κόσµο: κοινοβουλευτική ευθύνη και δράση στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης για την 

ασφάλεια και την άµυνα”. 

 
119. Σε έκθεση της Ελληνίδας εισηγήτριας της Πολιτικής Επιτροπής κ. Έλσας 

Παπαδηµητρίου, που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο 2006 από την Ολοµέλεια της Συνέλευσης, 

αναφέρεται ότι η διαιώνιση του κυπριακού προβλήµατος συµβάλλει στο κλίµα 

αβεβαιότητας που επικρατεί στην ασταθή περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.  Τονίζεται 

ταυτόχρονα ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνάρτηση µε την 

ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, υποδεικνύει ακόµα περισσότερο την ανάγκη 

εξεύρεσης δίκαιης και βιώσιµης λύσης, που θα πρέπει να βασίζεται στα σχετικά 

ψηφίσµατα του ΟΗΕ και στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να λαµβάνει 

υπόψη της νόµιµες ανησυχίες και προσδοκίες ολόκληρου του κυπριακού λαού.  Η 

έκθεση αναφέρεται επίσης στους λόγους της απόρριψης από τους Ελληνοκυπρίους του 

συγκεκριµένου σχεδίου λύσης στο δηµοψήφισµα του Απριλίου του 2004 και στον 

επιβαλλόµενο σεβασµό του αποτελέσµατος.  Το κείµενο υπογραµµίζει, εξάλλου, την 

ανάγκη αξιοποίησης της Συµφωνίας του Παρισιού ως αφετηρίας για την εξεύρεση 

κοινού εδάφους προς δηµιουργία νέου οράµατος.  Γίνεται, τέλος, αναφορά στο ρόλο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην προσπάθεια για την επανένωση της νήσου, 

ενώ η πρόταση της κυπριακής κυβέρνησης για το λιµάνι της Αµµοχώστου θεωρείται εν 

δυνάµει πολύ θετική.  Αναφέρεται επίσης ότι η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει 

προσπάθεια να εκπληρώσει τις συµβατικές της υποχρεώσεις έναντι της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ως πλήρους µέλους της. 

 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΝΑΤΟ (ΚΣ ΝΑΤΟ) 
120. Ως γνωστό, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν έχει θεσµικές σχέσεις µε την ΚΣ 

ΝΑΤΟ, όµως κατά καιρούς προσκαλείται να συµµετάσχει στα Σεµινάρια Μεσογειακού 
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∆ιαλόγου της Ειδικής Οµάδας της Συνέλευσης για τη Μεσόγειο.  Κατά την υπό 

επισκόπηση περίοδο, παρά τη σχετική πρόσκληση σε σεµινάριο στην 

Κωνσταντινούπολη στις αρχές του Μαΐου του 2006, λόγω των επικείµενων εκλογών στη 

χώρα µας δεν κατέστη δυνατή η αποστολή κυπριακής αντιπροσωπίας.  Τα υπό 

συζήτηση θέµατα, εντούτοις, παρακολουθούνται. 

 
Σύνδεσµος Ασιατικών Κοινοβουλίων για την Ειρήνη (ΣΑΚΕ) 
121. Η Βουλή των Αντιπροσώπων έγινε µέλος του ΣΑΚΕ το 2001, επιδιώκοντας την 

περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών της µε κοινοβούλια ασιατικών κρατών στη βάση 

κοινών αρχών και επιδιώξεων. 

 
122. Η τελευταία συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΑΚΕ πραγµατοποιήθηκε 

στο Πακιστάν τον Αύγουστο του 2005. Ασχολήθηκε κυρίως µε τις εξελίξεις που 

µεσολάβησαν από την τελευταία Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου, που 

πραγµατοποιήθηκε στα τέλη του 2004 πάλι στο Πακιστάν, και καθόρισε την ηµερήσια 

διάταξη που απασχόλησε την 6η Γενική Συνέλευση του ΣΑΚΕ στην Ταϊλάνδη στα τέλη 

του 2005.  (Βάση της συζήτησης σε ό,τι αφορά τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονοµικές και 

άλλες δραστηριότητες του Συνδέσµου αποτέλεσε η ∆ιακήρυξη της Ισλαµαµπάντ, η 

οποία υιοθετήθηκε κατά τη προαναφερθείσα Γενική Συνέλευση στο Πακιστάν.) 

 
123. Η κυπριακή Βουλή συµµετείχε στη προαναφερθείσα συνεδρία της 6ης  Γενικής 

Συνέλευσης του ΣΑΚΕ που πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο του 2005 στην Πατάγια 

(Ταϊλάνδη), όπου και υιοθετήθηκε τελικά η ∆ιακήρυξη της Πατάγια.  Στα πλαίσια της εν 

λόγω συνεδρίας οι αντιπροσωπίες του Συνδέσµου αντάλλαξαν απόψεις σε ό,τι αφορά 

την τροµοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη χρήση βίας κατά γυναικών και παιδιών, 

το δικαίωµα επαρκούς µόρφωσης και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, τη γρίπη των 

πτηνών και άλλες πανδηµικές ασθένειες, την ασφάλεια ολόκληρης της Ασίας, καθώς και 

άλλα κοινωνικοοικονοµικά θέµατα.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Τελική ∆ιακήρυξη που 

υιοθέτησε η Συνέλευση συµπεριλήφθηκε συγκεκριµένη πρόνοια για την παράνοµη 

κατοχή εδαφών, την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και την ίση µεταχείριση 

όλων των χωρών µελών του Συνδέσµου.  

 
 
∆. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
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Γενικά 
124. Κατά την υπό εξέταση περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων ασχολήθηκε σε 

ικανοποιητικό βαθµό µε αρκετές από τις δραστηριότητες που τα εθνικά κοινοβούλια των 

χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσουν.   

 
125. Ειδικότερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ασχολήθηκε µε την εναρµόνιση της 

εσωτερικής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο, µε την παρακολούθηση της 

διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τη µελέτη 

εγγράφων που προέρχονται από τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε 

άλλες δραστηριότητες που στοχεύουν στην υλοποίηση του ρόλου των εθνικών 

κοινοβουλίων µέσα στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. 

 
126. 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, αλλά και να λάβει γνώση για τα θέµατα και τα συµπεράσµατα που 

απασχόλησαν τα σηµαντικότερα Συµβούλια Υπουργών που πραγµατοποιήθηκαν στη 

διάρκεια της βρετανικής και της αυστριακής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
127. 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.  Σηµειώνεται 

ότι η παροχή πρόσβασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων στο σύστηµα “Extranet” της 

κυβέρνησης έχει συµβάλει πολύ στην έγκαιρη και έγκυρη εξασφάλιση από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων στοιχείων και πληροφοριών σε σχέση µε τη διαδικασία λήψεως 

αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 
128. Στον τοµέα της εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο σηµαντική θεωρείται η 

ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του νοµοσχεδίου που αποσκοπεί στην 

τροποποίηση του συντάγµατος, µε στόχο να παρασχεθεί στη ∆ηµοκρατία η δυνατότητα 

να ανταποκρίνεται µε επιτυχία στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προσχώρησή 

της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
129. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι, παρά την αποτυχία στην υιοθέτηση της 

Συνταγµατικής Συνθήκης, που είχε ως αποτέλεσµα τη µη υιοθέτηση των θεσµικών 
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προνοιών που περιλάµβανε σε σχέση µε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, τα εθνικά 

κοινοβούλια των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποφασίσει να 

δραστηριοποιηθούν στον τοµέα αυτό και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση 

των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.  Ως εκ τούτου, η Βουλή των 

Αντιπροσώπων µέσω της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η 

οποία συµµετέχει στη διάσκεψη της COSAC, ανταποκρινόµενη στην προσπάθεια αυτή, 

υπέδειξε τις νοµοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεώρησε ότι 

δυνατόν να παραβιάζουν τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.   

 
130. Στο Παράρτηµα XI περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες δραστηριότητες της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κατά την υπό επισκόπηση 

περίοδο. 

 
Παρακολούθηση των υποχρεώσεων υιοθέτησης του νέου κοινοτικού κεκτηµένου 
131. Σε σχέση µε τις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υιοθέτηση του νέου 

κοινοτικού κεκτηµένου, που συνεχώς παράγεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

λειτούργησε µε επιτυχία ο µηχανισµός που έχει υιοθετηθεί για την καταγραφή κατά µήνα 

όλων των υποχρεώσεων που δηµιουργούνται για την Κύπρο σε σχέση µε την 

υιοθέτηση των κοινοτικών Οδηγιών, οι οποίες στη συνέχεια, κατά κανόνα, δηµιουργούν 

την υποχρέωση για κατάθεση από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή εναρµονιστικών 

νοµοσχεδίων ή κανονισµών.  Η προσπάθεια που καταβάλλεται από πλευράς Βουλής 

είναι η έγκαιρη επισήµανση προς την κυβέρνηση των υποχρεώσεων αυτών, πράγµα 

που γίνεται µε µηνιαία αποστολή επιστολών προς όλα τα υπουργεία, ως ενός 

συµπληρωµατικού µέσου υπόµνησης, ανεξάρτητα και πέρα από οποιουσδήποτε 

άλλους µηχανισµούς έχει υιοθετήσει η ίδια η κυβέρνηση για παρακολούθηση του όλου 

θέµατος.  Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανταπόκριση της κυβέρνησης δεν ήταν ούτε 

αυτή τη φορά η αναµενόµενη, µε αποτέλεσµα πολύ συχνά να κατατίθενται στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων νοµοσχέδια ή και κανονισµοί των οποίων έχει παρέλθει η 

προθεσµία για υιοθέτηση, µε βάση τις δεσµεύσεις µας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να υφίσταται η Βουλή των Αντιπροσώπων αδίκως την πίεση 

για ταχεία ολοκλήρωση της συζήτησης των νοµοθετηµάτων αυτών, για τα οποία δε θα 

έπρεπε κανονικά να υπάρχει πρόβληµα χρόνου, εάν είχαν κατατεθεί έγκαιρα και εντός 

προθεσµίας από την εκτελεστική εξουσία. 
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Παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
132. 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 Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα µε αυτά που αφορούν τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σε νοµοθετικά ζητήµατα.  Η Βουλή έχει εξασφαλίσει τα έγγραφα αυτά είτε 

µέσω του διαδικτύου είτε µέσω της εκτελεστικής εξουσίας. 

 
133. Ειδικότερα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ή και άλλες 

αρµόδιες επιτροπές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τα ακόλουθα έγγραφα, τα 

οποία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, συνοδεύτηκαν από υπηρεσιακά επεξηγηµατικά 

σηµειώµατα: 

• Ηµερήσιες διατάξεις του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Ηµερήσιες διατάξεις της ολοµέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

• Αποτελέσµατα των εργασιών της ολοµέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

• Σηµειώµατα, ανακοινωθέντα ή εκθέσεις θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

• Σηµειώµατα ή προπαρασκευαστικά έγγραφα νοµοθετικού περιεχοµένου από τα 

θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Το ετήσιο νοµοθετικό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
134. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα πλαίσια της άσκησης των αρµοδιοτήτων αυτών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων πραγµατοποιήθηκε αριθµός συνεδριάσεων της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια των οποίων 

κλήθηκαν εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά και οργανωµένα σύνολα που 

εξέφρασαν τις απόψεις τους πάνω σε συγκεκριµένες νοµοθετικές προτάσεις που 

συζητούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Εννοείται ότι η ίδια διαδικασία 

ακολουθήθηκε και από τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές επιτροπές στα θέµατα του 

εξειδικευµένου χώρου δράσης τους. 

 
135. Ειδικότερα, αξίζει να γίνει αναφορά στην εξέταση της Πρότασης Οδηγίας για τις 

Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά, γνωστής ως Οδηγίας Μπόλκεσταϊν, της Πρότασης 
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Οδηγίας για την Πρόσβαση στην Αγορά Λιµενικών Υπηρεσιών και της Πρότασης 

Οδηγίας αναφορικά µε τη ∆ιατήρηση των ∆εδοµένων για Σκοπούς της ∆ιερεύνησης και 

∆ίωξης Σοβαρών Ποινικών Αδικηµάτων.  Στις επιτροπές Οικονοµικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων έγινε επίσης παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου από το µέλος του κ. Κίκη Καζαµία. 

 
136.  Τις αρµόδιες επιτροπές απασχόλησαν πρόσθετα και άλλα θέµατα που αφορούν 

αποφάσεις που λαµβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και επηρεάζουν άµεσα 

τη χώρα µας, όπως είναι το Εθνικό Πρόγραµµα για τη Στρατηγική της Λισαβόνας, η 

ένταξη στην Ευρωζώνη και η υιοθέτηση του ευρώ.  Είναι αναµενόµενο, µε την πάροδο 

του χρόνου, τα θέµατα που αφορούν τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση να απασχολούν όλο και περισσότερο τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, όχι µόνο γιατί αυτό επιβάλλεται από τα καθήκοντά της, που 

προκύπτουν από το γεγονός ότι είναι εθνικό κοινοβούλιο χώρας µέλους, αλλά και γιατί 

τα θέµατα αυτά, σε τελευταία ανάλυση, επηρεάζουν άµεσα τον κυπριακό λαό και έτσι 

απαιτείται η ενηµέρωση και η έκφραση άποψης από τους εκπροσώπους της Βουλής 

των Αντιπροσώπων σε σχέση µε αυτά. 

 
Μελέτη νοµοσχεδίων/κανονισµών για την εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό 
κεκτηµένο 
137. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής της Βουλής των Αντιπροσώπων 

ετοιµάστηκαν σηµειώµατα αναφορικά µε κάθε νοµοσχέδιο ή κανονισµό που 

περιλαµβάνεται στο σύνολο των εκατό πενήντα δύο (152) νοµοθετηµάτων 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 νοµοθετήµατα 

εβδοµήντα επτά (77) νοµοσχέδια ψηφίστηκαν σε νόµους και εβδοµήντα ένας (71) 

κανονισµοί εγκρίθηκαν, ενώ για µικρό αριθµό νοµοθετηµάτων 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 
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αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση του έργου της εξέτασης των εναρµονιστικών 

νοµοθετηµάτων. 

 
Κοινοβουλευτικός έλεγχος - Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των 
υποχρεώσεων για εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο 
138. 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 κάθε εναρµονιστικού νοµοσχεδίου, των 

υποχρεώσεων της εκτελεστικής εξουσίας για υλοποίηση των προνοιών των 

διάφορων νοµοθεσιών, ώστε να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

κατά πόσο οι υποχρεώσεις αυτές εκπληρώνονται. 

• Παρακολούθηση, σε συνεργασία µε την εκτελεστική εξουσία και το Γραφείο του 

Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, της πορείας των νοµοσχεδίων που 

πρόκειται να κατατεθούν στη Βουλή, ώστε να γίνεται ο κατάλληλος 

προγραµµατισµός, αλλά και η υπενθύµιση προς την εκτελεστική εξουσία για τις 

υποχρεώσεις της. 
 
Επικοινωνία µε τον πολίτη για θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης 
139. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι δραστηριότητες της Βουλής των 

Αντιπροσώπων στον τοµέα της επικοινωνίας µε τον πολίτη για θέµατα Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ήταν σχετικά περιορισµένες.  Αυτό οφείλεται αφενός στην ανάγκη για 

περισυλλογή και αναθεώρηση των δραστηριοτήτων  ενηµέρωσης του πολίτη µέσα από 

το πρίσµα της αποτυχίας κύρωσης της Συνταγµατικής Συνθήκης και αφετέρου στις 

βουλευτικές εκλογές που µεσολάβησαν.  Παρ’ όλα αυτά, οργανώθηκαν ορισµένες 

επισκέψεις σχολείων στο κοινοβούλιο µε στόχο την ενηµέρωση των µαθητών για 

θέµατα που αφορούν γενικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα το ρόλο της Βουλής 

των Αντιπροσώπων µετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Ε. ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
 
Γενικά 
140. Στον τοµέα ερευνών, µελετών και εκδόσεων αναπτύχθηκε και κατά την υπό 

επισκόπηση περίοδο ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, που διαλάµβανε επιστηµονική 

έρευνα και µεθοδική συγκέντρωση στοιχείων, µε στόχο την πραγµατοποίηση διάφορων 

εκδόσεων.  Παράλληλα, η εντεταλµένη υπηρεσία ασχολήθηκε µε τη γλωσσική και 

εκδοτική επιµέλεια των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολοµέλειας, καθώς και όλων 

των υπό έκδοση  κειµένων που ετοιµάζονται από τα µέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής 

(εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών, υπό ψήφιση σχέδια νόµου/κανονισµοί, 

ερωτήσεις βουλευτών).  Ταυτόχρονα, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην άµεση ενηµέρωση 

και στον εµπλουτισµό της ιστοσελίδας της Βουλής.  Τέλος, σύντονες προσπάθειες 

καταβλήθηκαν για την εισαγωγή νέας τεχνολογίας, αφού στο κοινοβούλιο άρχισε κατά 

την εν λόγω περίοδο η πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Αυτοµατοποίησης Γραφείου, 

ενός προγράµµατος που στοχεύει στην ηλεκτρονική σύνδεση της δηµόσιας  διοίκησης, 

του κοινοβουλίου και των δικαστηρίων.  

 
141. Η πολλαπλότητα που χαρακτηρίζει διεθνώς την κοινοβουλευτική εργασία στις 

µέρες µας επιβάλλει αναπόδραστα την ανάπτυξη επιστηµονικής µεθοδολογίας και 

έρευνας, καθώς και την εξασφάλιση των αναγκαίων τεχνικών διευκολύνσεων και µέσων 

στις ίδιες τις κτιριακές εγκαταστάσεις του κοινοβουλίου. Η ελλιπής όµως στελέχωση της 

καθ’ ύλην αρµόδιας υπηρεσίας, τα περιορισµένα κονδύλια, καθώς και η εξάρτηση  της 

υπηρεσίας για τη διεκπεραίωση του προγράµµατός της από εξωγενείς παράγοντες 

περιορίζουν σε ασφυκτικό βαθµό τόσο τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει όσο και την 

τήρηση του χρονοδιαγράµµατος που θέτει στην έναρξη κάθε κοινοβουλευτικής 

συνόδου. 

Λόγω των αντικειµενικών αυτών προβληµάτων, η υπηρεσία δεν είναι µέχρι σήµερα σε 

θέση να αξιοποιήσει στο βαθµό και στην έκταση που θα έπρεπε ολόκληρο το φάσµα 

των αρµοδιοτήτων της, έτσι ώστε τα µέλη της Βουλής να µπορούν να απολαµβάνουν, 

ως θα έπρεπε, τα οφέλη της επιστηµονικής έρευνας.  Πρόσθετα, δεν έχει ακόµα 

εκπληρωθεί ο στόχος η Βουλή και το έργο της να προβάλλονται κατά τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο και το κοινό να ενηµερώνεται έγκαιρα και έγκυρα για το κοινοβουλευτικό 

έργο. 
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Πρακτικά των συνεδριάσεων της ολοµέλειας 

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

συνεδριάσεων της ολοµέλειας τηρήθηκε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η 

προθεσµία που θέτει ο Κανονισµός της Βουλής για ετοιµασία των κειµένων, τα οποία 

βρίσκονταν έγκαιρα στη διάθεση όλων των βουλευτών για έλεγχο των αγορεύσεών 

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

Βουλής, γεγονός που πιστεύουµε ότι αποτελεί συνεισφορά στον πολίτη και αξιόλογη 

υπηρεσία στον τοµέα της διαφάνειας της πολιτικής ζωής του τόπου, ιδιαίτερα αφού 

εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβληµα της καθυστέρησης στην εκτύπωση των 

πρακτικών από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.  Σηµειώνεται ότι το εν λόγω πρόβληµα 

όχι µόνο δεν έχει αντιµετωπιστεί, αλλά αντίθετα έχει επιδεινωθεί, αφού κανένα πρακτικό 

των συνεδριάσεων της υπό επισκόπηση περιόδου δεν έχει µέχρι στιγµής εκτυπωθεί.   

Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε τις συνεδριάσεις και τα πρακτικά της ολοµέλειας 

περιλαµβάνονται στο Τρίτο Μέρος - Γραφικές παραστάσεις. 

 
Ευρετηρίαση των πρακτικών  
143. Παράλληλα µε τη γλωσσική και εκδοτική επιµέλεια των πρακτικών των 

συνεδριάσεων της ολοµέλειας συνεχίστηκε η σηµαντική δραστηριότητα που 

αναλήφθηκε τα τελευταία χρόνια για την ευρετηρίασή τους.  Το ευρετήριο για κάθε 

σύνοδο, η απουσία του οποίου καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή και χρονοβόρα τη µελέτη 

των πρακτικών, αρχίζει να διεκπεραιώνεται ταυτόχρονα µε τη γλωσσική επιµέλεια των 

πρακτικών της ολοµέλειας, αλλά η ολοκλήρωσή του είναι δυνατή µόνο µετά την 

εκτύπωσή τους από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.  Ως εκ τούτου, η προαναφερόµενη 

καθυστέρηση στην εκτύπωση των πρακτικών προκαλεί προσκόµµατα και στον τοµέα 

αυτό.   

 
Ερωτήσεις βουλευτών και απαντήσεις υπουργών 

144. Οι ερωτήσεις των βουλευτών προς τα καθ’ ύλην αρµόδια υπουργεία αποτελούν 

ένα σηµαντικό τοµέα δράσης των µελών του σώµατος και συνάµα ένα µέσο άσκησης 

κοινοβουλευτικού ελέγχου, αφού εστιάζονται κυρίως στις πράξεις ή παραλείψεις της 

εκτελεστικής εξουσίας.  Κατά την Πέµπτη Σύνοδο της Όγδοης Βουλευτικής Περιόδου 

υποβλήθηκαν τριακόσιες εβδοµήντα τέσσερις (374) ερωτήσεις και λήφθηκαν διακόσιες 
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ενενήντα µία (291) απαντήσεις, από τις οποίες εκατόν ογδόντα µία (181) αφορούσαν 

ερωτήσεις προηγούµενων συνόδων.  Κατά την Έκτακτη Σύνοδο υποβλήθηκαν οκτώ (8) 

ερωτήσεις.  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 κατά την Όγδοη Βουλευτική Περίοδο περιλαµβάνονται στο Τρίτο Mέρος - 
Γραφικές παραστάσεις. 

 
Εκδοτικές δραστηριότητες 
145. Ιδιαίτερα παραγωγική ήταν η υπό επισκόπηση περίοδος στον τοµέα των 

εκδόσεων.  Μέσα στα πλαίσια των εκδοτικών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά 

την παρελθούσα περίοδο εντάσσεται η έκδοση των βιογραφικών του Προέδρου και 

των µελών της Βουλής που εξελέγησαν την 21η Μαΐου για την Ένατη Βουλευτική 

Περίοδο.  Στη δίγλωσση αυτή έκδοση (ελληνική και αγγλική) παρουσιάζονται οι 

κοινοβουλευτικές και κοινωνικοπολιτικές δραστηριότητες του Προέδρου και των µελών 

του σώµατος, συνοδευόµενες από χρηστικού περιεχοµένου πληροφορίες. Σύντοµα 

αναµένεται η ένταξη των εν λόγω βιογραφικών και στα σχετικά µέρη της ιστοσελίδας της 

Bουλής.   

Κατά την Όγδοη Βουλευτική Περίοδο η Βουλή είχε εκφράσει την έντονη επιθυµία να 

συνεισφέρει στα πολιτιστικά δρώµενα του τόπου και να στηρίξει τους δηµιουργούς του 

πνεύµατος και της τέχνης.  Με στόχο την υλοποίηση της εκπεφρασµένης αυτής 

βούλησης πραγµατοποιήθηκαν ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις 

πολιτικής γελοιογραφίας, εκθέσεις  ζωγραφικής, διαλέξεις και αφιερώµατα σε 

ανθρώπους των γραµµάτων και των τεχνών.  Μέσα στα πλαίσια αυτά εντάχθηκαν και οι 

Μέρες Πολιτισµού 2003, ένα δίµηνο εκδηλώσεων µε θέµα το λαϊκό µας πολιτισµό και 

την έκφρασή του στη σύγχρονη δηµιουργία.  Οι διαλέξεις ακαδηµαϊκών, ιστορικών 

τέχνης, λογοτεχνών και άλλων ειδηµόνων που ανέπτυξαν διάφορες εκφάνσεις της 

παράδοσής µας, καθώς και στοιχεία από τις συναυλίες, τις παραστάσεις θεάτρου σκιών 

και τις µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν αποτελούν το 

περιεχόµενο µιας άλλης έκδοσης που εκπονήθηκε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο.  

Η έλευση των µελών της νέας Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές του περασµένου 

Μαΐου έδωσε το ερέθισµα για την πραγµατοποίηση µιας άλλης έκδοσης µε τίτλο Βουλή 
των Αντιπροσώπων - Ένατη Βουλευτική Περίοδος.  Η έκδοση αυτή παρουσιάζει το 
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προφίλ της νέας Βουλής, µε στόχο να ενθαρρύνει την επικοινωνία µεταξύ των πολιτών 

και των εκλελεγµένων αντιπροσώπων τους και να καταστήσει πιο αποτελεσµατική και 

ουσιαστική την κοινοβουλευτική δράση.   Λόγω της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων 

της Βουλής στο εξωτερικό και της συµµετοχής της σε πολλούς διεθνείς 

κοινοβουλευτικούς οργανισµούς η εν λόγω έκδοση κυκλοφόρησε και στα αγγλικά. 

 
Έρευνες και µελέτες 
146. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ο Τοµέας Ερευνών και Μελετών, στα πλαίσια 

της άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου που ανέπτυξε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών, προέβη 

στη συλλογή, διερεύνηση και επεξεργασία στοιχείων για µια σειρά από θέµατα που 

αποτέλεσαν  αντικείµενο εργασίας στην εν λόγω επιτροπή.  Παράλληλα, συνέλεξε, 

επεξεργάστηκε και ανέλυσε στοιχεία και πληροφορίες για διάφορα θέµατα που άπτονται 

του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έπειτα από σχετικό αίτηµα µελών του κοινοβουλίου. 

 
Ιστοσελίδα της Βουλής 
147. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε και στην καθηµερινή ενηµέρωση της ιστοσελίδας της 

Βουλής, µε στόχο η ανοικτή γραµµή επικοινωνίας του κοινοβουλίου µε τον πολίτη, που 

εγκαινιάστηκε τα προηγούµενα χρόνια, να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο.  Παράλληλα, 

µελετώνται διάφορες νέες εφαρµογές, που αποσκοπούν στην αµεσότερη και 

αποτελεσµατικότερη επικοινωνία Βουλής και κοινωνίας.  Μελετάται επίσης η χρήση 

νέων τεχνολογιών στα διαδραστικά πολυµέσα και τα ηλεκτρονικά γραφικά συστήµατα. 
 
Σύστηµα Αυτοµατοποίησης Γραφείου 
148. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2006 εισήχθη στη Βουλή το Σύστηµα 

Αυτοµατοποίησης Γραφείου, ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραµµα που στοχεύει στην 

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

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

συνεργασία να καταστούν ταχύτερες, αποτελεσµατικότερες, οικονοµικότερες και 

ασφαλέστερες. 

Ο αναγκαίος εξοπλισµός εγκαταστάθηκε στη Βουλή το δεύτερο εξάµηνο του 2005.  Το 

Φεβρουάριο του 2006 έγινε η εκπαίδευση τεσσάρων λειτουργών της Βουλής, οι οποίοι 

αποτελούν έκτοτε τους πυρήνες για την εισαγωγή και εφαρµογή του συστήµατος.  Την 
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ευθύνη της οµαλής λειτουργίας του συστήµατος στη Βουλή και την υποστήριξη πρώτου 

βαθµού έχει η οµάδα ΙΤ και δύο επιπλέον πυρήνες. 

Από τον Απρίλιο µέχρι και τις αρχές Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε η εκπαίδευση του 

συνόλου του προσωπικού της Βουλής.  Από τις 22 Ιουνίου ξεκίνησε η εφαρµογή του 

συστήµατος.  Το παλιό χειρογραφικό σύστηµα θα διατηρηθεί παράλληλα για ένα εύλογο 

χρονικό διάστηµα, ώστε να µην υπάρξει καµιά αναστάτωση στις εργασίες του 

κοινοβουλίου.  Σε πρώτο στάδιο χρήστες του συστήµατος είναι η διεύθυνση και το 

προσωπικό της Βουλής.  Αργότερα θα γίνει εκπαίδευση των κοινοβουλευτικών 

συνεργατών και όσων βουλευτών το επιθυµούν για το µέρος του συστήµατος που 

αφορά στην αναζήτηση φακέλων και εγγράφων.  Απώτερος στόχος είναι µέχρι το τέλος 

του 2006 όλο το έντυπο υλικό µε το οποίο εφοδιάζονται µέχρι σήµερα τα µέλη της 

Βουλής να αποστέλλεται ηλεκτρονικά.  Σηµειώνεται ότι µέχρι στιγµής έχουν 

καταχωριστεί στο σύστηµα 1623 σειρές και φάκελοι, καθώς και 1745 έγγραφα.   

Αξίζει να σηµειωθεί ότι αρχικά είχε αποφασιστεί η ταυτόχρονη εφαρµογή του 

συστήµατος στη Βουλή των Αντιπροσώπων και σε τέσσερις άλλες υπηρεσίες. Τελικά 

όµως η Βουλή προηγήθηκε των υπολοίπων, καθιστώντας έτσι την εφαρµογή του 

συστήµατος στο κοινοβούλιο πιλοτική εφαρµογή για τα υπόλοιπα τµήµατα και 

υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης. 

 
 
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 
149. 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 και µεριµνά για την προµήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιµου 

υλικού. 
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150. Με αφορµή την ανάληψη των καθηκόντων των νέων βουλευτών η Υπηρεσία 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης ετοίµασε και διένειµε συνόψιση των συνταξιοδοτικών και 

άλλων ωφεληµάτων των µελών του σώµατος, διαγράφοντας συνάµα τις ισχύουσες 

διαδικασίες καθόσον αφορά στο λογιστικό µέρος των κοινοβουλευτικών αποστολών στο 

εξωτερικό. 

 

 

Z. AΡΧΕΙΟ  
 
151. Το Αρχείο της Βουλής έχει διεκπεραιώσει κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ένα 

σηµαντικό όγκο εργασίας, εξυπηρετώντας µε έγγραφα και πληροφορίες τους βουλευτές, 

τις διάφορες υπηρεσίες της Βουλής, τους δηµοσιογράφους και το κοινό.  Η δυνατότητα 

του Αρχείου να διαδραµατίζει µε επιτυχία και αποτελεσµατικότητα το ρόλο του είναι 

συναρτηµένη µε την αναγκαία εκπαίδευση των στελεχών του, διεργασία που άρχισε και 

συνεχίζεται σε συνδυασµό µε τη µηχανογράφηση.   

 
152. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2006 εισήχθη στη Βουλή το Σύστηµα 

Αυτοµατοποίησης Γραφείου.  Με την εισαγωγή του συστήµατος αυτού στη Βουλή, το 

Αρχείο δηµιούργησε αντίστοιχο αριθµό ηλεκτρονικών φακέλων, δηλαδή χίλιες εξακόσιες 

είκοσι τρεις (1623) σειρές και φακέλους και χίλια επτακόσια σαράντα πέντε (1745) 

έγγραφα, και ανέλαβε σύµφωνα µε το σχεδιασµό την εισαγωγή των εισερχόµενων 

εγγράφων.  

 
153. Κατά την προαναφερθείσα περίοδο στην Πέµπτη Σύνοδο κατατέθηκαν στη Βουλή 

διακόσια πενήντα τέσσερα (254) νοµοσχέδια και ογδόντα δύο (82) προτάσεις νόµου και  

στην Έκτακτη Σύνοδο σαράντα (40) νοµοσχέδια και εννέα (9) προτάσεις νόµου. 

 
154. Η ολοµέλεια του σώµατος ψήφισε κατά την Πέµπτη Σύνοδο σε νόµους διακόσια 

είκοσι δύο (222) νοµοσχέδια και τριάντα τρεις (33) προτάσεις νόµου και απέρριψε 

τέσσερα (4) νοµοσχέδια και δεκατέσσερις (14) προτάσεις νόµου.  Κατά την Έκτακτη 

Σύνοδο ψήφισε σε νόµους σαράντα δύο (42) νοµοσχέδια.  Η εκτελεστική εξουσία κατά 

την Πέµπτη Σύνοδο απέσυρε είκοσι (20) νοµοσχέδια.  Πρόσθετα, η ολοµέλεια του 
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σώµατος ενέκρινε κατά την Πέµπτη Σύνοδο εκατό τριάντα οκτώ (138) κανονισµούς και 

κατά την Έκτακτη Σύνοδο  τριάντα έξι (36). 

 
155. Κατά την Πέµτπη Σύνοδο οι βουλευτές υπέβαλαν τριακόσιες εβδοµήντα τέσσερις 

(374) ερωτήσεις και έλαβαν εκατό δέκα (110) απαντήσεις από τα αρµόδια υπουργεία 

που αφορούσαν ερωτήσεις της ίδιας συνόδου και εκατόν ογδόντα µία (181) απαντήσεις 

που αφορούσαν ερωτήσεις προηγούµενων συνόδων, συνολικά διακόσιες ενενήντα µία 

(291) απαντήσεις.  Κατά την Έκτακτη Σύνοδο οι βουλευτές υπέβαλαν οκτώ (8) 

ερωτήσεις και δεν έλαβαν απαντήσεις. 

 
156. Τα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος θέµατα που ενεγράφησαν από τους 

βουλευτές, είτε στην ολοµέλεια του σώµατος είτε αυτεπάγγελτα στις κοινοβουλευτικές 

επιτροπές, ανέρχονται κατά την Πέµπτη  Σύνοδο σε εκατόν ογδόντα ένα (181), από τα 

οποία ένα (1) ενεγράφη στην ολοµέλεια και εκατόν ογδόντα (180) στις επιτροπές. Οκτώ 

(8) από τα θέµατα αυτά συζητήθηκαν στην ολοµέλεια του σώµατος.  Κατά την Έκτακτη 

Σύνοδο ενεγράφησαν διακόσια σαράντα τέσσερα  (244) θέµατα, από τα οποία δύο (2) 

ενεγράφησαν στην ολοµέλεια και διακόσια σαράντα δύο (242) στις επιτροπές.  Ένα (1) 

από τα θέµατα αυτά συζητήθηκε στην ολοµέλεια του σώµατος. 

 
157. Η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε κατά την Πέµπτη Σύνοδο εκατό δεκαοκτώ (118) 

αιτιολογικά σηµειώµατα για την πρόσληψη ή την παράταση των υπηρεσιών έκτακτου 

προσωπικού στη δηµόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία και δεκατέσσερα (14) σηµειώµατα 

που αφορούν την πρόσληψη ή την παράταση των υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων σε 

διάφορους ηµικρατικούς οργανισµούς. 

 
158. Κατά την Έκτακτη Σύνοδο κατατέθηκαν είκοσι ένα (21) αιτιολογικά σηµειώµατα για 

την πρόσληψη ή την παράταση των υπηρεσιών έκτακτου προσωπικού στη δηµόσια και 

εκπαιδευτική υπηρεσία. 
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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 Πέµπτη 

Σύνοδος 
Έκτακτη 
Σύνοδος 

Συνολικά 

1. Άµυνας 24 7 31 

2. για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 22 4 26 

3. Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 19 5 24 

4. για την Εγκληµατικότητα* 1 3 4 

5. για το Φάκελο της Κύπρου - 2 2 

6. Εµπορίου και Βιοµηχανίας 31 7 38 

7. Εξωτερικών 10 4 14 

8. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 21 4 25 

9. Εσωτερικών 33 5 38 

10. Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 15 5 20 

11. Ίσων Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και 

Γυναικών** 

- 2 2 

12. Νοµικών 49 7 56 

13. Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 50 5 55 

14. Παιδείας 51 5 56 

15. Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως 

και Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών 

21 4 25 

16. Περιβάλλοντος 27 4 31 

17. Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-

Παθόντων 

26 4 30 

18. Συγκοινωνιών και Έργων 20 5 25 

19. Υγείας 24 7 31 

20. Υποεπιτροπή για τους Εκτάκτους*** 9 1 10 

 Συνολικά 453 91 544 
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* Η επιτροπή αυτή µετονοµάστηκε σε “Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την 

Εγκληµατικότητα και την Καταπολέµηση των Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων 

Ουσιών”, µε απόφαση της Επιτροπής Επιλογής ηµεροµηνίας 8 Ιουνίου 2006. 

** Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

συστάθηκε για πρώτη φορά µε απόφαση της Επιτροπής Επιλογής ηµεροµηνίας 8 

Ιουνίου 2006. 

*** Η Υποεπιτροπή για τους Εκτάκτους έπαψε να λειτουργεί µετά από απόφαση της 

Επιτροπής Επιλογής ηµεροµηνίας 8 Ιουνίου 2006 και οι αρµοδιότητές της 

επανήλθαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Τα σηµαντικότερα νοµοσχέδια/προτάσεις νόµου/κανονισµοί 
που ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν από την ολοµέλεια 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόµος του 2005. 
(Τροποποίηση διάταξης, ώστε στρατεύσιµος του οποίου ο ένας γονέας κατά το χρόνο της 

κατάταξής του δε βρίσκεται στη ζωή ή ο ένας γονέας αποθάνει κατά τη διάρκεια της 

θητείας του να υπηρετεί το ήµισυ της θητείας του.) 

 
•  Οι περί Αξιωµατικών του Στρατού της ∆ηµοκρατίας (∆ιορισµοί, Ιεραρχία, 

Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2005. 
(Εισαγωγή διατάξεων µε τις οποίες αφενός µεν καταργούνται οι προσωρινές διατάξεις που 

θεσπίστηκαν το 2002 και ρυθµίζουν την πρόωρη αφυπηρέτηση αξιωµατικών του Στρατού 

της ∆ηµοκρατίας µε το βαθµό του αντιστράτηγου, του υποστράτηγου, του ταξιάρχου και 

του συνταγµατάρχη και την εισαγωγή για το θέµα αυτό νέων ρυθµίσεων υπό το φως 

σχετικής απόφασης του Ανώτατου ∆ικαστηρίου και αφετέρου τροποποιούνται ορισµένες 

άλλες διατάξεις.)  

 
•  Ο περί Στρατού της ∆ηµοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Εισαγωγή διατάξεων, ώστε, σε περίπτωση που µέλος του Στρατού της ∆ηµοκρατίας 

πεθαίνει ή καθίσταται ανάπηρο κατά τη διάρκεια πολεµικών επιχειρήσεων και κάτω από 

ορισµένες συνθήκες που αναφέρονται στη νοµοθεσία, να δύναται το Υπουργικό 

Συµβούλιο, µετά από πρόταση του Υπουργού Άµυνας, να προάγει το µέλος αυτό επ’  

ανδραγαθία οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε βαθµό κρίνει σκόπιµο, ανάλογα µε τα 

περιστατικά της κάθε περίπτωσης.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Ο περί των ∆ικαιωµάτων των Προσώπων που Συλλαµβάνονται και Τελούν υπό 

Κράτηση Νόµος του 2005. 
(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών.) 
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(∆ιασφάλιση βασικών ανθρώπινων δικαιωµάτων συλληφθέντων και εξασφάλιση 

αποτελεσµατικής εφαρµογής διεθνών υποχρεώσεων της ∆ηµοκρατίας υπό το φως και των 

επισηµάνσεων διεθνών σωµάτων.) 

 
•  Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων και Θεµελιωδών Ελευθεριών (∆έκατο Τέταρτο Πρωτόκολλο) 

(Κυρωτικός) Νόµος του 2005. 
(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών.) 

(Κύρωση µε νόµο, δυνάµει του άρθρου 169 του συντάγµατος, του πρωτοκόλλου µε 

αριθµό 14 της Σύµβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και 

Θεµελιωδών Ελευθεριών.) 

 
•  Ο περί ∆ιενέργειας Εράνων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Παροχή εξουσίας σε αστυνοµικό να συλλαµβάνει πρόσωπο που διενεργεί έρανο 

παράνοµα και να κατάσχει τα προϊόντα του εράνου.  Σε περίπτωση που ο αστυνοµικός δε 

φέρει στολή, επιδεικνύει την αστυνοµική του ταυτότητα.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Ο περί Ζώων (Επιστηµονικά Πειράµατα) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2005. 
(Παροχή δυνατότητας στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για 

σκοπούς ευελιξίας, να εκδίδει διατάγµατα για την ενσωµάτωση στην κυπριακή έννοµη 

τάξη του ευρωπαϊκού κεκτηµένου αντί της έκδοσης κανονισµών.) 

 
•  Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2005. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο, ώστε να υιοθετηθούν 

συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής όσον αφορά τους ελέγχους τήρησης προδιαγραφών 

εµπορίας που εφαρµόζονται στον τοµέα των νωπών οπωροκηπευτικών.) 

 
•  Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισµών 

Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (∆ιαδικασία Έκδοσης 

Φυτοϋγειονοµικών ∆ιαβατηρίων) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2005. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο κυρίως σε σχέση µε 

την έκδοση φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων για την εξάλειψη του κινδύνου της εισαγωγής 
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και διάδοσης επιβλαβών οργανισµών καραντίνας.) 

 
•  O περί Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, 

Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόµος του 2006. 
(∆ιασφάλιση ότι τα κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Κύπρο 

είναι ασφαλή, αποτελεσµατικά και καλής ποιότητας µε απώτερο στόχο την προστασία της 

υγείας των ζώων και του Κύπριου πολίτη.) 

 
•  Ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, 

Προµήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Εισαγωγή διατάξεων αναφορικά µε τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών προστίµων σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις παραβάσεων µε απώτερο σκοπό την επίτευξη άµεσης και 

πλήρους εφαρµογής των ηµεδαπών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις 

ζωοτροφές.) 

 
•  Ο περί Λιπασµάτων Νόµος του 2006. 

(Αναθεώρηση και ενοποίηση της νοµοθεσίας που διέπει την παρασκευή, ανάµειξη, 

συσκευασία, σύνθεση και εµπορία λιπασµάτων.) 

 
•  Οι περί Λιπασµάτων Κανονισµοί του 2006. 

(Υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου όσον αφορά τις δοµές, τις διαδικασίες και τεχνικές 

προδιαγραφές για τη διασφάλιση της σωστής εφαρµογής της νοµοθεσίας για τα 

λιπάσµατα.) 

 
•  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Αύξηση του ανώτατου ορίου χρηµατικής ποινής που µπορεί να επιβληθεί από δικαστήριο 

σχετικά µε τα αδικήµατα της ρύπανσης των νερών, καθώς και του ανώτατου ποσού που 

καθορίζεται από τον επιθεωρητή για σκοπούς εξώδικης ρύθµισης του συγκεκριµένου 

αδικήµατος.) 

 
•  Ο περί της Ταξινόµησης των Σφαγίων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και 

Προβατοειδών και της Αναφοράς των Τιµών Αυτών Νόµος του 2006. 
(Καθορισµός των διοικητικών οργάνων  και των ποινικών αδικηµάτων για την 

αποτελεσµατική εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου που αφορά την ταξινόµηση των 

σφαγίων των χονδρών βοοειδών, χοίρων και προβατοειδών και την αναφορά των τιµών 

αυτών.) 
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•  Ο περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης και ∆ιάθεσής τους 

στην Αγορά, καθώς και για Άλλα Συναφή Θέµατα (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2006. 
(Θέσπιση νοµοθεσίας για ποινικά αδικήµατα και επιβολή διοικητικών προστίµων που 

διασφαλίζουν την εφαρµογή του δεσµευτικού κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα της 

υγιεινής παραγωγής τροφίµων ζωικής προέλευσης.) 

 
•  Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 

•  Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 

•  Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 

•  Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 

2006. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο στον τοµέα των 

σπόρων προς σπορά.) 

 
•  Οι περί Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών Προϊόντων (Παρουσίαση και Περιεχόµενο 

Αίτησης Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας) Κανονισµοί του 2006. 

•  Οι περί Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών Προϊόντων (∆ιαδικασία και Περιεχόµενο 

Εξετάσεων για Άδεια Χονδρεµπορίου) Κανονισµοί του 2006. 

•  Οι περί Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών Προϊόντων (Τέλη) Κανονισµοί του 2006. 

•  Οι περί Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών Προϊόντων (Κανόνες Καλής Παρασκευής) 

Κανονισµοί του 2006. 

•  Οι περί Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών Προϊόντων (Χρωστικές Ουσίες) Κανονισµοί 

του 2006. 

•  Οι περί Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών Προϊόντων (Φαρµακούχες Ζωοτροφές) 

Κανονισµοί του 2006. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο στον τοµέα των 

κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων.) 

 
•  Οι περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, 

Προµήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 
(Καθορισµός των σηµείων εισόδου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία για σκοπούς εισαγωγής 

από τρίτες χώρες.) 
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•  Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της ∆ηµοκρατίας (Μίσθωση µέσα σε Κτηνοτροφικές 

Περιοχές) Κανονισµοί του 2006. 
(Θεσµοθέτηση της εκµίσθωσης σε κτηνοτρόφους κτηνοτροφικών οικοπέδων ιδιοκτησίας 

της ∆ηµοκρατίας µέσα σε κτηνοτροφική περιοχή και καθορισµός της διαδικασίας, των 

κριτηρίων και του τρόπου υπολογισµού του ετήσιου ενοικίου.) 

 
•  Οι περί ∆ασών (∆ιάθεση Κρατικής ∆ασικής Γης) Κανονισµοί του 2006. 

(Καθορισµός των περιπτώσεων, των κριτηρίων και των όρων διάθεσης κρατικής δασικής 

γης σε νοµικά και φυσικά πρόσωπα για γεωργοκτηνοτροφικούς, βιοµηχανικούς και 

άλλους σκοπούς µε γνώµονα την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος.) 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Ο περί Εµπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Παράταση της λειτουργίας του Συµβουλίου Εµπορίας Κυπριακών Πατατών (ΣΕΚΠ) για 

δύο ακόµη χρόνια, ώστε να έχει το δικαίωµα να εµπορεύεται τις πατάτες µέχρι την 31η 

Αυγούστου 2008.  Επιπλέον, σύµφωνα µε το νόµο αυτό, το ΣΕΚΠ θα πρέπει να ετοιµάζει 

και να υποβάλλει µέσω του αρµόδιου υπουργού στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση 

προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων για το επόµενο έτος.) 

 
•  Οι περί Οργανισµού Γεωργικής Ασφάλισης (∆ιάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 
(Τροποποίηση, ώστε να ρυθµιστεί νοµοθετικά το δικαίωµα εργοδότησης πολιτών κρατών 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το όριο ηλικίας αφυπηρέτησης των µόνιµων συντάξιµων 

υπαλλήλων του ΟΓΑ, η ένταξη του ωροµίσθιου εργατικού προσωπικού στο σχέδιο 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης του µόνιµου προσωπικού και η διαδικασία πρόσληψης 

και εργοδότησης του έκτακτου/εποχιακού προσωπικού.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Ο περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2005. 
(Παραχώρηση δυνατότητας στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων να επεκτείνει τις 

δραστηριότητές της, ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί στους βασικούς στόχους της.) 

 
•  Ο περί της Αναγραφής της Τιµής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιµής των 

Προϊόντων που Προσφέρονται στους Καταναλωτές (Τροποποιητικός) Νόµος του 
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2005. 
(Καθορισµός υποχρέωσης για ανάρτηση πινακίδων στα πρατήρια πετρελαιοειδών στις 

οποίες αναγράφονται οι τιµές των καυσίµων για πληροφόρηση των καταναλωτών.) 

 
•  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2005. 

(Εναρµόνιση του περί Εταιρειών Νόµου µε την Οδηγία 2003/51/ΕΚ, η οποία αποσκοπεί 

στην επίτευξη σύγκλισης της λογιστικής πρακτικής των εταιρειών που ακολουθούν τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα µε τις εταιρείες που δεν τα ακολουθούν, αλλά τηρούν µόνο τις 

Οδηγίες 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ.) 

 
•  O περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2005. 
(Παροχή δυνατότητας στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ειδικού Ταµείου να εκταµιεύει µέχρι την 

31η ∆εκεµβρίου 2006 οποιοδήποτε ποσό από τις εισπράξεις του τέλους κατανάλωσης για 

σκοπούς άλλους από την καθαυτό παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.) 

 
•  Ο περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικός) Νόµος του 2005. 

(Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/54/ΕΚ αναφορικά µε τους κοινούς 

κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.) 

 
•  Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2005. 

(Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε τη βασική αρχή του κοινοτικού κεκτηµένου που 

απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας.) 

 
•  Οι περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού (∆ιαδικασία Υποβολής Παραπόνων) 

Κανονισµοί του 2005. 
(Καθορισµός διαδικασίας υποβολής παραπόνων από τους καταναλωτές σε περίπτωση 

παράβασης των υποχρεώσεων ή αρµοδιοτήτων και καθηκόντων των προµηθευτών 

ηλεκτρικής ενέργειας και του ιδιοκτήτη συστήµατος διανοµής.) 

 
•  Οι περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού (∆είκτες Απόδοσης) Κανονισµοί του 

2005. 
(Καθορισµός των ελάχιστων επιπέδων απόδοσης σε σχέση µε τους δείκτες προµήθειας 

ηλεκτρικού ρεύµατος που πρέπει να επιτυγχάνονται από τους προµηθευτές και τον 

ιδιοκτήτη συστήµατος διανοµής.) 

 
Έκτακτη Σύνοδος 
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•  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2006. 
[Καθορισµός µέτρων για τη διευκόλυνση της εφαρµογής στη ∆ηµοκρατία του Κανονισµού 

(ΕΚ) αρ. 2157/2001 του Συµβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 αναφορικά µε το καταστατικό 

ευρωπαϊκής εταιρείας (SE).] 

 
•  Οι περί της Ευρωπαϊκής ∆ηµόσιας Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (SE) 

Κανονισµοί του 2006. 
[Καθορισµός των προϋποθέσεων σύστασης ευρωπαϊκής δηµόσιας εταιρείας 

περιορισµένης ευθύνης (SE).] 

 
•  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Καθορισµός διαδικασιών και προϋποθέσεων παροχής έγκρισης του Εφόρου Εταιρειών 

και Επίσηµου Παραλήπτη για µεταφορά έδρας εταιρειών από το εξωτερικό προς τη 

∆ηµοκρατία και αντίστροφα.) 

 
•  Ο περί Κυπριακού Οργανισµού Σήµανσης Αντικειµένων από Πολύτιµα Μέταλλα 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Καθορισµός των αντικειµένων από πολύτιµα µέταλλα συγκεκριµένου βάρους που 

εξαιρούνται από τη σήµανση.) 

 
•  Ο περί Ρύθµισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/55/ΕΚ αναφορικά µε τους κοινούς 

κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου.) 

 
•  Οι περί Ρύθµισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισµοί του 

2006. 
(Καθορισµός διαδικασίας υποβολής και εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας για 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε το φυσικό αέριο.) 

 
•  Οι περί Ρύθµισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τέλη) Κανονισµοί του 2006. 

(Καθορισµός των γενικών αρχών υπολογισµού, καταβολής και κατάθεσης των σχετικών 

τελών.) 

 
•  Οι περί Ρύθµισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (∆ιεξαγωγή Ερευνών) Κανονισµοί 

του 2006. 
(Καθορισµός των διαδικασιών εξέτασης παραπόνων και διεξαγωγής έρευνας.) 
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•  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που Πρέπει να Πληρούν Καθορισµένες 

Κατηγορίες Προϊόντων (Όργανα Μέτρησης) Κανονισµοί του 2006. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, που αφορά τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να 

πληρούν συγκεκριµένα όργανα µέτρησης.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων και Θεµελιωδών Ελευθεριών (∆έκατο Τέταρτο Πρωτόκολλο) 

(Κυρωτικός) Νόµος του 2005. 
(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα.) 

(Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών ελέγχου της σύµβασης, δεδοµένης 

της συνεχούς αύξησης του φόρτου εργασίας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων και της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης.  Τροποποίηση 

της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων σε θέµατα 

εκλογής και θητείας των δικαστών, σύνθεσης και λειτουργίας του δικαστηρίου, φιλικού 

διακανονισµού υποθέσεων και θέµατα εκτέλεσης των αποφάσεων του δικαστηρίου.) 

 
•  Ο περί της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και 

της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε τη 

Συνεργασία για την Καταστολή της ∆ιάδοσης των Όπλων Μαζικής Καταστροφής, 

των Συστηµάτων Εκτόξευσής τους και Σχετικών Υλικών µέσω Θαλάσσης 

(Κυρωτικός) Νόµος του 2005. 
(Kύρωση της συµφωνίας µεταξύ Κύπρου και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά 

µε τη συνεργασία για την καταστολή της διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής, των 

συστηµάτων εκτόξευσής τους και σχετικών υλικών µέσω θαλάσσης, µε την οποία δίδεται 

σε κάθε συµβαλλόµενο µέρος το δικαίωµα για επιβίβαση και έρευνα σε πλοία του άλλου 

συµβαλλόµενου µέρους τα οποία θεωρούνται ύποπτα για εµπλοκή στη διασπορά όπλων 

µαζικής καταστροφής µέσω θαλάσσης.) 

 
•  Οι περί Προξενικών Τελών (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2005. 

(Βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την είσπραξη του τέλους θεώρησης 

εισόδου.) 
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•  Ο περί της Συµφωνίας µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της ∆ηµοκρατίας 

της Πορτογαλίας για Πολιτιστική Συνεργασία (Κυρωτικός) Νόµος του 2005. 
(Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ Κύπρου και Πορτογαλίας για πολιτιστική συνεργασία 

στους τοµείς της εκπαίδευσης, της επιστήµης και της ανώτερης εκπαίδευσης, του 

πολιτισµού, της νεολαίας, του αθλητισµού και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.) 

 
•  Ο περί της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας 

από Πλοία (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεµάτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2005. 
(Eισαγωγή προνοιών για τον έλεγχο της απόρριψης λυµάτων από πλοία στη θάλασσα µε 

σκοπό την πρόληψη της ρύπανσης.  Πλοία ορισµένης χωρητικότητας που εκτελούν 

διεθνή ταξίδια πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων ή 

πολτοποιητή ή µε δεξαµενή συγκράτησης και σωλήνωση απόρριψης.) 

 
•  Ο περί της Συµφωνίας µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της Μεγάλης 

Λαϊκής Σοσιαλιστικής Λιβυκής Αραβικής Τζαµαχιρίας για τη Νοµική Συνεργασία σε 

Αστικά, Εµπορικά και Ποινικά Θέµατα (Κυρωτικός) Νόµος του 2005. 
(Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της Μεγάλης Λαϊκής 

Σοσιαλιστικής Λιβυκής Αραβικής Τζαµαχιρίας για τη Νοµική Συνεργασία σε Αστικά, 

Εµπορικά και Ποινικά Θέµατα.) 

 
•  Ο περί της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας για Συνεργασία στην Καταπολέµηση 

του Οργανωµένου και Άλλων Μορφών Εγκλήµατος (Κυρωτικός) Νόµος του 2005. 
(Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας για Συνεργασία στην Καταπολέµηση του 

Οργανωµένου και Άλλων Μορφών Εγκλήµατος, όπως εγκληµάτων εναντίον της ζωής και 

σωµατικής ακεραιότητας, εγκληµάτων που σχετίζονται µε τροµοκρατικές ενέργειες, 

εµπορίας προσώπων, απαγωγής, κατακράτησης οµήρων, οικονοµικής απάτης, 

ξεπλύµατος βρόµικου χρήµατος, παραχάραξης χαρτονοµισµάτων, παράνοµης εµπορίας 

πολιτιστικών αγαθών κ.ά.) 

 
•  Ο περί της Συµφωνίας και Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για την 

Επανεισδοχή Προσώπων (Κυρωτικός) Νόµος του 2005. 
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(Κύρωση της συµφωνίας και πρωτοκόλλου µεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας και της κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για την επανεισδοχή 

προσώπων που εισέρχονται ή παραµένουν παράνοµα στο έδαφος του άλλου 

συµβαλλόµενου µέρους.) 

 
•  Ο περί της Σύµβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζοµένων (Κυρωτικός) 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2005. 
(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.) 

(Τροποποίηση του νόµου που κυρώνει την περί των Αντιπροσώπων των Εργαζοµένων 

Σύµβαση του 1971 µε την περίληψη σε αυτόν διατάξεων που επιτρέπουν την 

αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της σύµβασης, καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε 

περίπτωση παράβασης των διατάξεων της σύµβασης και του νόµου.) 

 
•  Ο περί Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα 

∆ικαιώµατα του Παιδιού, για την Πώληση Παιδιών, Παιδική Πορνεία και Παιδική 

Πορνογραφία (Κυρωτικός) Νόµος του 2006. 
(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.) 

(Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα 

∆ικαιώµατα του Παιδιού, για την Πώληση Παιδιών, Παιδική Πορνεία και Παιδική 

Πορνογραφία, το οποίο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 

25 Μαΐου 2000 και στο οποίο περιλαµβάνονται πρόνοιες για λήψη µέτρων που αφορούν 

νοµοθετικές και διοικητικές ρυθµίσεις, δικαστικές διαδικασίες, προληπτικά µέτρα 

αποτροπής των υπό αναφορά αδικηµάτων και µέτρα προώθησης της διεθνούς 

συνεργασίας.) 

 
•  Ο περί της ∆ιεθνούς Συµβάσεως περί Αστικής Ευθύνης για Ζηµιές από Ρύπανση 

µε Πετρέλαιο του 1969 (Κυρωτικός Τροποποιήσεων του 2000) και περί Συναφών 

Θεµάτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2005. 
(Με τις τροποποιήσεις του 2000 αυξάνονται κατά 50% τα ποσά αποζηµίωσης που 

προβλέπονται στο πρωτόκολλο του 1992, µε αποτέλεσµα να παρέχεται αυξηµένη 

θεραπεία σε πρόσωπα που υφίστανται ζηµιά από ρύπανση µε πετρέλαιο.) 

 
•  Ο περί της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας αναφορικά µε τη Συνεργασία σε Θέµατα 
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Εσωτερικής Ασφάλειας (Κυρωτικός) Νόµος του 2005. 
(Ενίσχυση της τεχνικής και επιχειρησιακής συνεργασίας των συµβαλλόµενων µερών στα 

θέµατα της εσωτερικής ασφάλειας και της παροχής αµοιβαίας αρωγής µεταξύ των µερών 

στους τοµείς της καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος, της παράνοµης 

διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, της καταπολέµησης της τροµοκρατίας, 

της εµπορίας προσώπων, της παράνοµης µετανάστευσης κ.ά.) 

 
•  Ο περί της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Λεττονίας για τη Συνεργασία στην 

Καταπολέµηση της Τροµοκρατίας, της Παράνοµης ∆ιακίνησης Ναρκωτικών, 

Ψυχοτρόπων Ουσιών και Προδρόµων τους και του Οργανωµένου Εγκλήµατος 

(Κυρωτικός) Νόµος του 2005. 
(Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Λεττονίας για τη Συνεργασία στην Καταπολέµηση της 

Τροµοκρατίας, της Παράνοµης ∆ιακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων Ουσιών και 

Προδρόµων τους και του Οργανωµένου Εγκλήµατος.) 

 
•  Ο περί της Σύµβασης του Εκπαιδευτικού, Επιστηµονικού και Πολιτιστικού 

Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών/ΟΥΝΕΣΚΟ για την Προστασία της Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Κυρωτικός) Νόµος του 2005. 
(∆ιασφάλιση της βιωσιµότητας της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς, η οποία εκδηλώνεται 

σε διάφορους τοµείς όπως στους τοµείς των προφορικών παραδόσεων και εκφράσεων, 

στις θεατρικές τέχνες, τελετουργίες, εορταστικές εκδηλώσεις, κοινωνικές πρακτικές και 

στην παραδοσιακή χειροτεχνία.  Με τη σύµβαση διευκολύνεται ο εντοπισµός, η 

καταγραφή, η διαφύλαξη και η προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς, ώστε να 

προστατευθεί η πολιτιστική ποικιλότητα και να προωθηθεί η διεθνής συνεργασία και 

ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στα κράτη µέλη της ΟΥΝΕΣΚΟ.) 

 
•  Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για το Τοπίο (Κυρωτικός) Νόµος του 2006. 

(Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για το Τοπίο, µε την οποία προάγεται η προστασία, 

η διαχείριση και ο σχεδιασµός του τοπίου, καθώς και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής 

συνεργασίας σε συναφείς τοµείς.) 

 
•  Ο περί Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της 

Γερµανίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την Αµοιβαία 
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Αναγνώριση της Ισοτιµίας Τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης (Κυρωτικός) 

Νόµος του 2006. 
(Αναγνώριση της ισοτιµίας των τίτλων σπουδών µεταξύ των δύο χωρών και ενδυνάµωση 

της συνεργασίας τους στους τοµείς των επιστηµών και της ανώτερης εκπαίδευσης µε 

ενέργειες όπως η προώθηση της ανταλλαγής φοιτητών και ακαδηµαϊκού προσωπικού και 

η διευκόλυνση των φοιτητών στο να αρχίσουν ή να συνεχίσουν σπουδές στο άλλο 

κράτος.) 

 
•  Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύµβασης του 1979 για τη ∆ιαµεθοριακή Ρύπανση 

της Ατµόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση Σχετικά µε την Περαιτέρω Μείωση των 

Εκποµπών του Θείου (Κυρωτικός) Νόµος του 2006. 
(Καθιέρωση υποχρέωσης για τα µέλη του πρωτοκόλλου να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα 

για έλεγχο ή/και µείωση των εθνικών ετήσιων εκποµπών θείου για την προστασία του 

ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιδράσεις.) 

 
•  Ο περί της Εξωτερικής Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας Νόµος του 2006. 

(Ενοποίηση και εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας που διέπει την Εξωτερική Υπηρεσία της 

∆ηµοκρατίας.) 

 
•  Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) 

Κανονισµοί του 2006. 
(Ενοποίηση και εκσυγχρονισµός των κανονισµών που προβλέπουν για επιδόµατα, 

ωφελήµατα, µεταθέσεις και άλλα θέµατα που αφορούν τα µέλη της Εξωτερικής Υπηρεσίας 

της ∆ηµοκρατίας κυρίως σε σχέση µε την υπηρεσία τους στο εξωτερικό.) 

 
•  Ο περί της Σύµβασης περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστα Επίπεδα) (Κυρωτικός) 

και περί Συναφών Θεµάτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1996, το οποίο αποσκοπεί στην αναβάθµιση και στον 

εκσυγχρονισµό της Σύµβασης αρ. 147 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας περί 

Ελαχίστων Επιπέδων σε Εµπορικά Πλοία του 1976.  Η κύρωση του πρωτοκόλλου από 

την Κυπριακή ∆ηµοκρατία αποτελεί υποχρέωσή της που απορρέει από το Μνηµόνιο των 

Παρισίων αναφορικά µε τον έλεγχο του κράτους του λιµένα.) 

 
•  Ο περί της Σύµβασης Προσχώρησης στη Σύµβαση της Ρώµης για το Εφαρµοστέο 

∆ίκαιο στις Συµβατικές Ενοχές (Κυρωτικός) Νόµος του 2006. 
(Κύρωση της σύµβασης προσχώρησης των δέκα νέων κρατών µελών στη σύµβαση για το 
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εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές.) 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Ο περί της Συνθήκης της Ρώµης για τη Σύσταση του ∆ιεθνούς Ποινικού 

∆ικαστηρίου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Τροποποίηση του κυρωτικού νόµου της Συνθήκης της Ρώµης για τη Σύσταση του 

∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου µε στόχο τη συµµόρφωση της ∆ηµοκρατίας µε τις 

υποχρεώσεις που έχει αναλάβει αναφορικά µε την υιοθέτηση εσωτερικής νοµοθεσίας για 

την αποτελεσµατική εφαρµογή της συνθήκης.) 

 
•  Ο περί του Προσθέτου Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης 

για την Ποινικοποίηση της ∆ιαφθοράς (Κυρωτικός) Νόµος του 2006. 
(Συµπλήρωση της Σύµβασης για την Ποινικοποίηση της ∆ιαφθοράς µε την προσθήκη στον 

κατάλογο των αξιόποινων πράξεων και άλλων αξιόποινων πράξεων όπως η δωροδοκία ή 

η δωροληψία οικείων ή αλλοδαπών διαιτητών, η δωροδοκία ή δωροληψία οικείων ή 

αλλοδαπών ενόρκων.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2005. 
(Μεταφορά από το λογαριασµό συµπληρωµατικών παροχών του Ταµείου Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων στο λογαριασµό παροχών ανεργίας ποσού, για να καλυφθεί το έλλειµµα στο 

λογαριασµό παροχών ανεργίας µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2004.) 

 
•  Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης (Τροποποιητικός) Νόµος του 2005. 

(∆ιατήρηση του δικαιώµατος να λαµβάνει ο δικαιούχος κοινωνική σύνταξη, όταν 

απουσιάζει στο εξωτερικό για περίοδο όχι µεγαλύτερη των έξι µηνών.  Περαιτέρω, ο 

δικαιούχος διατηρεί το δικαίωµα σε κοινωνική σύνταξη και µετά τον έκτο ηµερολογιακό 

µήνα, εάν αποδεδειγµένα η απουσία του στο εξωτερικό οφείλεται σε λόγους υγείας.) 

 
•  Ο περί Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα 

∆ικαιώµατα του Παιδιού, για την Πώληση Παιδιών, Παιδική Πορνεία και Παιδική 

Πορνογραφία (Κυρωτικός) Νόµος του 2006. 
(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών.) 

(Προστασία του παιδιού από την πώληση, την πορνεία και την πορνογραφία.) 
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•  Ο περί της Σύµβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζοµένων (Κυρωτικός) 

Τροποποιητικός Νόµος του 2005. 
(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών.) 

(Τροποποίηση του νόµου που κυρώνει τη Σύµβαση για τους Αντιπροσώπους των 

Εργαζοµένων του 1971, ώστε να συµπεριληφθούν σ’ αυτόν διατάξεις για την 

αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της σύµβασης σε περίπτωση παράβασής της.) 

 
•  Ο περί της Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των Εργοδοτουµένων σε Περίπτωση 

Αφερεγγυότητας του Εργοδότη (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
[Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο και συγκεκριµένα µε την Οδηγία 

2002/74/ΕΚ, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 80/987/ΕΟΚ, βάσει της οποίας ψηφίστηκε 

και τέθηκε σε εφαρµογή ο νόµος για την προστασία των δικαιωµάτων των 

εργοδοτουµένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, Νόµος αρ. 25(Ι)/2001.] 

 
•  Ο περί του Παγκύπριου Συντονιστικού Συµβουλίου Εθελοντισµού Νόµος του 

2006. 
[Αναβάθµιση της λειτουργίας του εθελοντισµού στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία µέσω της 

αναβάθµισης του ρόλου του Παγκύπριου Συµβουλίου Ευηµερίας (ΠΣΕ) και συντονισµός 

των µη κυβερνητικών φορέων που προσφέρουν υπηρεσίες στον εν λόγω τοµέα.  

∆ηµιουργία θεσµοθετηµένου πλαισίου συµβολής του οργανωµένου εθελοντισµού στη 

χάραξη και στην εφαρµογή της πολιτικής της ∆ηµοκρατίας στον τοµέα της κοινωνικής 

πρόνοιας και ευηµερίας στα πλαίσια της εναρµόνισης µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, αλλά 

και στα πλαίσια των σύγχρονων τάσεων που αναπτύσσονται τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο 

όσο και παγκοσµίως.] 

 
•  Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
[Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο και συγκεκριµένα µε την Οδηγία 

2002/73/ΕΚ, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 76/207/ΕΟΚ, βάσει της οποίας ψηφίστηκε 

και τέθηκε σε εφαρµογή ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην 

Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση Νόµος, Νόµος αρ. 205(Ι)/2002.] 

 
•  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Σύσταση δευτεροβάθµιου ιατρικού συµβουλίου και διά κανονισµών ρύθµιση και 

λειτουργία τόσο των υφιστάµενων ιατροσυµβουλίων όσο και του υπό σύσταση 

δευτεροβάθµιου ιατροσυµβουλίου και κατάταξη των κληρικών, για σκοπούς κοινωνικών 
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ασφαλίσεων µόνο, στην κατηγορία των µισθωτών.) 

 
•  Ο περί της Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των Εργοδοτουµένων σε Περίπτωση 

Αφερεγγυότητας του Εργοδότη (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2006. 
(Καλύτερη προστασία των δικαιωµάτων των εργοδοτουµένων, σε περίπτωση 

αφερεγγυότητας του εργοδότη, µε την αύξηση της περιόδου των είκοσι έξι εβδοµάδων, 

που προβλέπεται στον περί της Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των Εργοδοτουµένων σε 

Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη Νόµο, αναφορικά µε το ύψος της πληρωµής 

που δικαιούται ο εργοδοτούµενος, σε εβδοµήντα οκτώ εβδοµάδες.) 

 
•  Ο περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Παροχή εξουσίας στο Υπουργικό Συµβούλιο για έκδοση διατάγµατος µε το οποίο 

καθορίζονται οι θέσεις που συνεπάγονται άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην άσκηση 

δηµόσιας εξουσίας, καθώς και στη διαφύλαξη των γενικών συµφερόντων της Αρχής.) 

 
•  Ο περί ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµος του 2006. 

(Αντικατάσταση του περί ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµου µε νέο 

ενοποιηµένο και εκσυγχρονισµένο νόµο στον οποίο περιλαµβάνονται όλες εκείνες οι 

διατάξεις που κρίθηκαν αναγκαίες, προκειµένου το όλο σύστηµα παροχής δηµόσιου 

βοηθήµατος να καταστεί πιο δίκαιο, αποδοτικό και λειτουργικό.) 

 
•  Οι περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (Καθορισµός Τύπου Αιτήσεων, 

Τύπου Αδειών και Πληρωτέων Τελών) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2005. 
(Αναθεώρηση των τελών που υποχρεούνται να καταβάλλουν τα ιδιωτικά γραφεία 

εξεύρεσης εργασίας αναφορικά µε την έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου 

εξεύρεσης εργασίας, την ανανέωση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης 

εργασίας και την έκδοση κάθε αντιγράφου άδειας λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου 

εξεύρεσης εργασίας.) 

 
•  Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 

2005. 
(Αναθεώρηση των ασφαλιστέων αποδοχών και των παροχών των κοινωνικών 

ασφαλίσεων.) 

 
•  Οι περί Αντιµετώπισης των Κινδύνων Ατυχηµάτων Μεγάλης Κλίµακας 

Σχετιζόµενων µε Επικίνδυνες Ουσίες (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 
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[Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο και συγκεκριµένα µε την Οδηγία 

2003/105/ΕΚ, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 96/82/ΕΚ, βάσει της οποίας εκδόθηκαν οι 

βασικοί κανονισµοί (Κ∆Π507/2001).] 

 
•  Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Έλεγχος Κλειστών Πηγών 

Υψηλής Ραδιενέργειας και Έκθετων Πηγών) Κανονισµοί του 2006. 
(Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/122/ΕΚ.  Αποφυγή της 

απώλειας ελέγχου πηγών υψηλής ραδιενέργειας, ώστε να προστατεύεται ο πληθυσµός 

από τους κινδύνους που είναι ενδεχόµενο να δηµιουργούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.) 

 
•  Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (Τέλος Καταβλητέον υπό 

Εργοδοτών) Τροποποιητικοί Κανονισµοί του 2006. 
(Αναθεώρηση του ανώτατου ορίου απολαβών κάθε εργδοτουµένου, µε βάση το οποίο 

υπολογίζεται το τέλος που οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ταµείο 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού.) 

 
•  Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συµβούλια, ∆ευτεροβάθµιο Ιατρικό 

Συµβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισµοί του 2006. 
(Καθορισµός του ακριβούς τρόπου και της διαδικασίας λειτουργίας των ιατρικών 

συµβουλίων, του τρόπου µε τον οποίο καταρτίζεται ο κατάλογος ειδικών ιατρών στους 

οποίους παραπέµπονται για εξέταση οι ασφαλισµένοι και της σύνθεσης και λειτουργίας 

του δευτεροβάθµιου ιατρικού συµβουλίου, που θεσπίστηκε µε τροποποίηση της 

νοµοθεσίας περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε την οποία προβλέπεται η σύσταση 

δευτεροβάθµιου ιατρικού συµβουλίου που επανεξετάζει ιεραρχικές προσφυγές για 

αποφάσεις ή γνωµατεύσεις του ιατρικού συµβουλίου.) 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 
(Υποχρέωση αναφοράς πράξεων διαφθοράς ή δωροδοκίας, δυνατότητα πολιτών χωρών 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διορισµό σε θέσεις της Αρχής Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού, διενέργεια προφορικής εξέτασης υποψηφίων για διορισµό σε 

θέσεις πρώτου διορισµού και πρώτου διορισµού και προαγωγής της Αρχής Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού και επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο εξηκοστό τρίτο έτος.) 

 
•  Οι περί ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών (Σύσταση Συµβουλευτικής 
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Πολυθεµατικής Οµάδας) Κανονισµοί του 2006. 
[Σύσταση και λειτουργία Συµβουλευτικής Πολυθεµατικής Οµάδας, η οποία προβλέπεται 

στον περί ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµο του 2006, Νόµος αρ. 95(Ι)/2006.] 

 
•  Ο περί Αµιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) (Καταργητικός) 

Νόµος του 2006.  

 
•  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Αµίαντο) 

Κανονισµοί του 2006. 
(Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο και συγκεκριµένα µεταφορά της Οδηγίας 

2003/18/ΕΚ για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην 

έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2005. 
(Βελτίωση διάταξης,  ώστε η επιλογή των µελών µε τα οποία κάθε κοινότητα µετέχει στο 

συµβούλιο του συµπλέγµατος κοινοτήτων να αποφασίζεται από το συµβούλιο κάθε 

κοινότητας µε αναλογική εκπροσώπηση των συνδυασµών.) 

 
•  Ο περί των Συµβουλίων Εκµετάλλευσης Χώρου ∆ιάθεσης ή Αξιοποίησης 

Οικιακών Αποβλήτων Νόµος του 2005. 
(Εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 75/442/ΕΟΚ και 1999/31/ΕΚ για εγκαθίδρυση ανεξάρτητων 

φορέων εκµετάλλευσης στο χώρο διάθεσης ή αξιοποίησης οικιακών αποβλήτων.) 

 
•  Οι περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισµοί του 2005. 

(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 για τον 

καθορισµό των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή συνθηκών υποδοχής στους 

αιτητές ασύλου και στα µέλη των οικογενειών τους.) 

 
•  Ο περί Ελέγχου της Ανέγερσης και Τοποθέτησης Μνηµείων σε Ανοικτούς Χώρους 

Νόµος του 2006. 
(Θεσµοθέτηση της διαδικασίας ανέγερσης µνηµείων και τοποθέτησης αγαλµάτων σε 

ανοικτούς χώρους και σε δηµόσιους δρόµους.) 

 
•  Ο περί Άσκησης του ∆ικαιώµατος του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι από Μέλη της 
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Τουρκικής Κοινότητας που Έχουν Συνήθη ∆ιαµονή σε Ελεύθερο Έδαφος της 

∆ηµοκρατίας (Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόµος του 2006.  
(Παροχή δυνατότητας άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε 

πολίτες της ∆ηµοκρατίας που είναι µέλη της τουρκικής κοινότητας και έχουν τη συνήθη 

διαµονή τους στο ελεύθερο έδαφος της ∆ηµοκρατίας, εφόσον πληρούν, όπως και οι 

υπόλοιποι πολίτες της ∆ηµοκρατίας, τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι οικείοι νόµοι.) 

 
•  Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2006. 
(Εισαγωγή διατάξεων µε τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική η µετάδοση από τους 

ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ειδικού δελτίου ειδήσεων καταληπτού από κωφά 

άτοµα.) 

 
 

•  Ο περί Αρχείου Πληθυσµού (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Τροποποίηση, ώστε να επιτρέπεται σε πρόσωπα τα οποία κατά την ηµέρα διεξαγωγής 

των εκλογών εκτίουν ποινή φυλάκισης να ψηφίζουν.)  

 
•  Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Εισαγωγή διατάξεων για τη ρύθµιση της µετάδοσης πολιτικής διαφήµισης κατά τη 

διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών.) 

 
•  Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος 

του 2006. 
(Εισαγωγή διατάξεων για τη ρύθµιση της µετάδοσης πολιτικής διαφήµισης κατά τη 

διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών.) 

 
•  Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών (Ίση Μεταχείριση Κοµµάτων και 

Υποψηφίων) Κανονισµοί του 2006. 
(Ρύθµιση της ισότιµης µεταχείρισης των πολιτικών κοµµάτων και υποψηφίων από όλους 

τους ιδιωτικούς σταθµούς.) 

 
•  Οι περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές 

Εγκαταστάσεις) Κανονισµοί του 2006. 
(Ρύθµιση της διαδικασίας µελέτης και υποβολής στις αρµόδιες αρχές επιπρόσθετα και 

ηλεκτρολογικών ή/και µηχανολογικών εγκαταστάσεων, µαζί µε την αίτηση για έκδοση 
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άδειας οικοδοµής.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Έγκριση του καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δηµόσια υπηρεσία σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ∆ιορισµό στη ∆ηµόσια Υπηρεσία 

Νόµου. 

 
•  Έγκριση του καταλόγου επιστηµονικών θέσεων εισδοχής στη δηµόσια υπηρεσία 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ∆ιορισµό στη 

∆ηµόσια Υπηρεσία Νόµου. 

 
 
 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Ο περί των ∆ικαιωµάτων των Προσώπων που Συλλαµβάνονται και Τελούν υπό 

Κράτηση Νόµος του 2005.  
(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα.) 

(∆ιασφάλιση βασικών ανθρώπινων δικαιωµάτων σε πρόσωπα που συλλαµβάνονται και 

τελούν υπό κράτηση, δηµιουργία αντίστοιχων προς τα δικαιώµατα αυτά υποχρεώσεων 

κυρίως µελών της αστυνοµίας, καθώς και ποινικοποίηση της παραβίασής τους.) 

 
•  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006.  

(Αύξηση του ορίου ηλικίας για τον καταλογισµό ποινικής ευθύνης στα παιδιά από την 

ηλικία των δέκα ετών, που ισχύει σήµερα, στην ηλικία των δεκατεσσάρων ετών και 

παράλληλα αύξηση της προβλεπόµενης µέγιστης ποινής φυλάκισης για αδικήµατα 

εξασφάλισης αγαθών µε ψευδείς παραστάσεις και άλλα συναφή αδικήµατα που 

προβλέπονται στον ποινικό κώδικα.) 

 
•  Ο περί Αστυνοµίας (Ανεξάρτητη Αρχή ∆ιερεύνησης Ισχυρισµών και Παραπόνων) 

Νόµος του 2006. 
(Ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής ∆ιερεύνησης Ισχυρισµών και Παραπόνων µε καθήκον και 

εξουσία να διερευνά παράπονα και ισχυρισµούς εναντίον µελών της αστυνοµίας τα οποία 
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αφορούν πράξεις διαφθοράς, δωροδοκίας, αθέµιτου πλουτισµού, πράξεις που 

παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώµατα και συνιστούν ποινικά αδικήµατα, καθώς και πράξεις 

που συνιστούν ευνοιοκρατική µεταχείριση πολιτών και οι οποίες τείνουν να κλονίσουν την 

εµπιστοσύνη του κοινού προς την αστυνοµία.) 

 
•  Ο περί Επιβολής και Έκτισης Ποινής Περιοδικής Φυλάκισης Νόµος του 2006.  

(Εισαγωγή στο υφιστάµενο σύστηµα µεταχείρισης αδικοπραγούντων της ποινής της 

περιοδικής φυλάκισης κατά τα Σαββατοκύριακα.) 

 
•  Ο περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (∆ιορισµός Γενικών ∆ιευθυντών) 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2006.  
(∆ιορισµός γενικών διευθυντών στα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου µε σύµβαση 

πενταετούς διάρκειας ή µικρότερης διάρκειας, ώστε να µην υπάρχει υπέρβαση του 

καθορισµένου ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης µε απώτερο στόχο τον 

εκσυγχρονισµό του τρόπου απασχόλησης διευθυντικών στελεχών.)  

 
•  Ο περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Εκσυγχρονισµός των διατάξεων που αφορούν την αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων 

για διορισµό σε θέσεις στη δηµόσια υπηρεσία µε απώτερο στόχο την απλοποίηση και 

επιτάχυνση των διαδικασιών πλήρωσής τους, καθώς και τη βελτίωση του µηχανισµού 

κινητικότητας του προσωπικού.) 

 
•  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ∆ιορισµό στη ∆ηµόσια Υπηρεσία 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Αναθεώρηση των διατάξεων µε απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισµό, την απλοποίηση και 

επιτάχυνση των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων στη δηµόσια υπηρεσία.  Ειδικότερα, 

µεταξύ άλλων, επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας και για την 

πλήρωση θέσεων εισδοχής των οποίων η αρχική κλίµακα δεν υπερβαίνει την κλίµακα Α8 

του κυβερνητικού µισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται πανεπιστηµιακό δίπλωµα ή 

ισότιµο προσόν.) 

 

•  O περί Αστυνοµίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2006. 

•  Οι περί Αστυνοµίας (Προαγωγές Εξειδικευµένων Μελών) Κανονισµοί του 2006. 
(Εισαγωγή νέου νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία διορισµού ανέλιξης και 

προαγωγής των εξειδικευµένων µελών της αστυνοµίας, µε τη θεσµοθέτηση παράλληλης 

οργανικής δοµής στην αστυνοµία και κανονιστική ρύθµιση των θεµάτων ανέλιξής τους.  
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Παράλληλα, εισάγεται ρύθµιση µε βάση την οποία, σε περίπτωση που ύποπτο πρόσωπο 

το οποίο βρίσκεται υπό νόµιµη κράτηση για διερευνώµενη υπόθεση δε συναινεί στο να 

δώσει µετρήσεις, φωτογραφίες, αποτυπώµατα, δείγµατα τριχών, σάλιου και άλλων 

στοιχείων που προβλέπονται στο νόµο, τα στοιχεία αυτά να δύναται να ληφθούν κατόπιν 

διατάγµατος δικαστηρίου.) 

 
•  Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νοµική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2006. 
(Εισαγωγή ρύθµισης που επιτρέπει στο δικαστήριο να εκδίδει οδηγίες για τη διενέργεια 

αιµατολογικών ή γενετικών εξετάσεων, προκειµένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του 

βιολογικού πατέρα του τέκνου και να εξάγει οποιοδήποτε εύλογο συµπέρασµα από την 

άρνηση διαδίκου να συναινέσει στη διενέργεια τέτοιας εξέτασης.) 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Ο περί της Πέµπτης Τροποποίησης του Συντάγµατος Νόµος του 2006. 
(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

(Τροποποίηση µη θεµελιωδών άρθρων του συντάγµατος, ώστε αυτό να προσαρµοστεί στις 

συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί µε την ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τρόπο που να παρέχεται στη ∆ηµοκρατία η δυνατότητα να 

ανταποκρίνεται επιτυχώς στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προσχώρησή της 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Παράλληλα, παρέχεται στη ∆ηµοκρατία η δυνατότητα να 

ανταποκρίνεται στις διεθνείς υποχρεώσεις που ανέλαβε αναφορικά µε την έκδοση ή 

παράδοση πολιτών της που διέπραξαν ποινικά αδικήµατα στην αλλοδαπή.) 

 
•  Ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλµατος Σύλληψης και των ∆ιαδικασιών Παράδοσης 

Εκζητουµένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.)  

(Καθορισµός πρόσθετης προϋπόθεσης στη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλµατος 

σύλληψης, ώστε για την έκδοση τέτοιου εντάλµατος στη ∆ηµοκρατία να απαιτείται και η 

γραπτή συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, µε απώτερο στόχο τη 

θωράκιση του δικαιώµατος της ελευθερίας του ατόµου λόγω των συνεπειών της έκδοσης 

τέτοιου εντάλµατος.) 

 
•  Ο περί του ∆ικαιώµατος Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών ∆ικαιωµάτων 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
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(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/84/ΕΚ και της 

Οδηγίας 2004/48/ΕΚ.  Η πρώτη Οδηγία αφορά το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του 

δηµιουργού ενός πρωτότυπου έργου τέχνης, το οποίο επιτρέπει στο δηµιουργό καλλιτέχνη 

να εισπράττει αµοιβή από τις διαδοχικές µεταβιβάσεις του πρωτότυπου έργου τέχνης, και η 

δεύτερη Οδηγία αφορά την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.) 

 
•  Ο περί Αποζηµίωσης Θυµάτων Βίαιων Εγκληµάτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2006. 

•  Οι περί Αποζηµίωσης Θυµάτων Βίαιων Εγκληµάτων (Υπόθεση ∆ιασυνοριακού 

Χαρακτήρα) Κανονισµοί του 2006. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/80/ΕΚ που 

αφορά την αποζηµίωση των θυµάτων εγκληµατικών πράξεων, ώστε να δηµιουργηθεί ο 

αναγκαίος µηχανισµός συνεργασίας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε άλλα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στο δικαίωµα 

αποζηµίωσης θύµατος βίαιου εγκλήµατος που διαπράττεται σε κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικό από το κράτος στο οποίο διαµένει το θύµα.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Ο περί Προϋπολογισµού Νόµος του 2006.  
(Η επιτροπή συζήτησε και υπέβαλε έγκαιρα έκθεση προς την ολοµέλεια για τον κρατικό 

προϋπολογισµό του 2006. Παράλληλα, συζήτησε και υπέβαλε επίσης στην ολοµέλεια του 

σώµατος εκθέσεις για τον  ετήσιο προϋπολογισµό του  2006 αναφορικά µε είκοσι εννέα 

ηµικρατικούς οργανισµούς.) 

 
•  Ο περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και 

Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

•  Ο περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2006. 
(Θέσπιση νέου και πιο ευέλικτου ρυθµιστικού πλαισίου λειτουργίας του χρηµατιστηριακού 

θεσµού. Με τους ίδιους νόµους καθίσταται δυνατή η συνεργασία µε ξένα χρηµατιστήρια 

και ειδικότερα η λειτουργία κοινής πλατφόρµας µεταξύ ΧΑΚ και Χρηµατιστηρίου Αθηνών.) 

 
•  Ο περί Ειδικής Χορηγίας Νόµος του 2006. 

(Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν την παραχώρηση κατ’ αποκοπή χορηγίας για ανέγερση 
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ή αγορά καινούριας κατοικίας.) 

 
•  Ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού Νόµος (Αρ. 4) του 2005. 

(Πακέτο µέτρων κοινωνικής συνοχής.) 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Ο περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόµος του 2006. 

 
•  Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2006. 

(Ρύθµιση του τρόπου καταβολής στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας µέρους των 

πλεονασµάτων που οι δύο πιο πάνω ηµικρατικοί οργανισµοί πραγµατοποιούν ως 

αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων τους.) 

 
•  Ο περί του Αµετάκλητου του ∆ιακανονισµού στα Συστήµατα Πληρωµών και στα 

Συστήµατα ∆ιακανονισµού Αξιογράφων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(∆ιεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της νοµοθεσίας αυτής, ώστε να καλύπτονται και 

συστήµατα που λειτουργούν σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.) 

 
 
 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2005. 

•  Οι περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 
(Επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων από το ΚΥΣΑΤΣ και διευκόλυνση των υποψηφίων 

που ζητούν αναγνώριση ισοτιµίας ή ισοτιµίας και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους 

µέσω της ανάθεσης της διοργάνωσης ειδικών εξετάσεων από αναγνωρισµένα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Κύπρου ή άλλα αναγνωρισµένα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια.) 

 
•  Oι περί Λειτουργίας των ∆ηµόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2005. 
(Τροποποιήσεις, διορθώσεις και βελτιώσεις οι οποίες θα καταστήσουν τους κανονισµούς 

πιο λειτουργικούς.  Ειδικότερα, οι ρυθµίσεις αυτές αφορούν, µεταξύ άλλων, την ελλιπή 

φοίτηση, τα µαθητικά συµβούλια, τον πίνακα µε τα παιδαγωγικά µέτρα, τη µαθητική στολή 
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κ.λπ.) 

 
•  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου (Σχολές και Τµήµατα κατά Σχολή) 

Κανονισµοί του 2005. 
[Καθορισµός και ίδρυση των οκτώ τµηµάτων µε βάση τα οποία θα λειτουργήσουν οι πέντε 

πρώτες σχολές του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).] 

 
•  Οι περί Λειτουργίας των ∆ηµόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 

(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισµοί του 2005. 
(Αναστολή για ένα χρόνο της πρόνοιας για τη διοργάνωση εκδροµών στην Ελλάδα, οι 

οποίες πραγµατοποιούνταν κάθε χρόνο και στις οποίες συµµετείχαν µαθητές της γ΄ τάξης 

γυµνασίου.) 

 
•  Ο περί της Αναγνώρισης της Κυπριακής Νοηµατικής Γλώσσας Νόµος του 2006. 

(Καταγραφή και αναγνώριση της νοηµατικής γλώσσας ως προσόντος για σκοπούς 

πρόσληψης εργαζοµένων σε θέσεις δηµόσιων υπηρεσιών που µε βάση τα σχετικά σχέδια 

υπηρεσίας αφορούν κωφά άτοµα ή τα καθήκοντά τους επιβάλλουν τη συνεργασία µε 

κωφά άτοµα.  Προβλέπονται επίσης χρονοδιαγράµµατα που δεν υπερβαίνουν τους 

δεκαοκτώ (18) και είκοσι τέσσερις (24) µήνες για την εφαρµογή των προνοιών του νόµου, 

καθώς και η λήψη διάφορων µέτρων από το Υπουργικό Συµβούλιο.) 

 
•  Ο περί ∆ιεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόµος του 2006. 

(Ρύθµιση µε βάση νέο νοµοθετικό πλαίσιο των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΑΕΙ της 

Κύπρου και εισαγωγή διαδικασιών για την απονοµή του πιστοποιητικού πρόσβασης και 

του γενικού βαθµού κατάταξης, τα οποία θα χορηγούνται στους υποψηφίους µε βάση τα 

αποτελέσµατά τους στις παγκύπριες εξετάσεις. Παράλληλα, το νέο νοµοθετικό πλαίσιο 

στοχεύει στη συγχώνευση των ενιαίων εξετάσεων για σκοπούς παροχής απολυτηρίου 

στους µαθητές των δηµόσιων σχολείων µέσης εκπαίδευσης και των εισαγωγικών 

εξετάσεων για εισδοχή στα ΑΑΕΙ της Κύπρου.) 

 
•  Οι περί Λειτουργίας των ∆ηµόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 
(Τροποποίηση ορισµένων προνοιών τους, ώστε αυτές να εναρµονιστούν µε τις πρόνοιες 

του περί ∆ιεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόµου.) 

 
•  Ο περί Προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου Κύπρου του 2006 Νόµος του 2006. 
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•  Ο περί Προϋπολογισµού του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου του 2006 Νόµος 

του 2006. 

 
•  Ο περί Προϋπολογισµού του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου του 2006 

Νόµος του 2006. 

 
•  O περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Επίλυση προβληµάτων δυσλειτουργίας που παρουσιάστηκαν στις περιπτώσεις σχολικών 

εφοριών συµπλεγµάτων µε µεγάλο αριθµό κοινοτήτων και κάλυψη του κενού αναφορικά 

µε τις περιπτώσεις όπου υπάρχει σύµπλεγµα κοινοτήτων και δήµου και το σχολείο 

βρίσκεται στην περιοχή της κοινότητας.  Επίσης, µείωση του ποσού που παρέχεται στο 

διευθυντή κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους σύµφωνα µε τον αριθµό των µαθητών 

από £1500 σε £500.) 

 
•  Ο περί Πανεπιστηµίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Καθορισµός του χρόνου διεξαγωγής εκλογών για τις θέσεις του πρύτανη και των 

αντιπρυτάνεων, της θητείας τους, καθώς και του χρόνου ανάληψης των καθηκόντων τους.  

Επίσης, µε το νόµο αυτό εξειδικεύονται τα θέµατα αναφορικά µε τα οποία οι φοιτητές θα 

συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα του πανεπιστηµίου χωρίς δικαίωµα ψήφου.) 

 
•  Οι περί Πανεπιστηµίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέµατα και Θέµατα Σπουδών) 

Κανονισµοί του 2006. 
(Ρύθµιση των φοιτητικών θεµάτων και των θεµάτων σπουδών του Πανεπιστηµίου 

Κύπρου.) 

 
•  Oι περί Επιθεωρητών και Πρώτων Λειτουργών ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

(Τοποθετήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισµοί του 2006. 
(Θεσµοθέτηση κριτηρίων αναφορικά µε τις τοποθετήσεις και τις µεταθέσεις των 

Επιθεωρητών και Πρώτων Λειτουργών ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης.) 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Ο περί ∆ηµόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Εισαγωγή διατάξεων µε τις οποίες ρυθµίζονται η δυνατότητα της Επιτροπής  

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να συνεδριάζει  µε τρία παρόντα µέλη της και να παίρνει 

αποφάσεις, η αύξηση της προθεσµίας εξέτασης ενστάσεων από την Επιτροπή  

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για θέµατα καταλόγου διοριστέων από δεκαπέντε (15) µέρες σε 
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τρεις (3) µήνες και η διευκρίνιση ορισµένων υφιστάµενων προνοιών του που αφορούν 

θέµατα χορήγησης µονάδων για πρόσθετα προσόντα σε υποψηφίους για θέσεις 

προαγωγής.) 

 
•  Οι περί Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου (∆ιάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006.  
(Ρύθµιση της υποχρέωσης των υπαλλήλων του Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου (ΘΟΚ) να 

αναφέρουν εγγράφως στο διοικητικό συµβούλιο του ΘΟΚ τη γνώση ή εύλογη υπόνοιά τους 

ότι άλλος υπάλληλος ενέχεται σε πράξεις διαφθοράς ή δωροδοκίας, δίνοντας όλα τα 

αναγκαία στοιχεία για υποστήριξη του ισχυρισµού τους.) 

 
 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Ο περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων 

Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2006. 
(Μεταφορά του κοινοτικού κεκτηµένου όπως εµπεριέχεται στην Οδηγία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 2004/18/ΕΟΚ της 31ης Μαρτίου 2004 και κατάργηση των υφιστάµενων 

διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων για τις αναθέτουσες αρχές της κεντρικής 

κυβέρνησης, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής διοίκησης και άλλων 

οργανισµών δηµόσιου δικαίου που ρυθµίζονται από τον περί Σύναψης Συµβάσεων Νόµο.)  

 
•  Ο περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, 

Έργων και Υπηρεσιών στους Τοµείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών 

και των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2006. 
(Κατάργηση των υφισταµένων διαδικασιών σύναψης συµβάσεων για τους αναθέτοντες 

φορείς που ασκούν δραστηριότητα σε τοµέα κοινής ωφέλειας που ρυθµίζονται από τον 

περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τοµείς του 

Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών Νόµο του 2003 [Ν. αρ. 

100(Ι)2003], ο οποίος µεταφέρει στο κυπριακό δίκαιο τις πρόνοιες των Οδηγιών 

93/38/ΕΟΚ και 98/4/ΕΚ.) 

 
•  Ο περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Παροχή ευχέρειας στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών να αναστέλλει τη διαδικασία 



 

 
 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2005-2006 
 

78 

 

ανάθεσης και την υπογραφή της σύµβασης, κατόπιν µονοµερούς αίτησης που 

καταχωρίζεται µε την άσκηση της ιεραρχικής προσφυγής, επιτυγχάνοντας έτσι την 

παροχή άµεσης προστασίας στον ενδιαφερόµενο.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Ο περί Περιορισµού των Εκποµπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που 

Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών ∆ιαλυτών σε Χρώµατα ∆ιακόσµησης, Βερνίκια, 

Προϊόντα Φανοποιίας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής Νόµος του 2005. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων που 

οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώµατα διακόσµησης, βερνίκια και 

προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων.) 

 
•  Ο περί της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2005.  
(Εισαγωγή διατάξεων που διασφαλίζουν τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων 

που αφορούν σχέδια και/ή προγράµµατα για την επίτευξη των οριακών τιµών των ρύπων 

στον ατµοσφαιρικό αέρα.) 

 
•  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2005.  
(Εισαγωγή διατάξεων που διασφαλίζουν τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων 

που αφορούν σχέδια και/ή προγράµµατα για την προστασία ευπρόσβλητων ζωνών από 

τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης.)  

 
•  Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2005. 
(Εισαγωγή διατάξεων που διασφαλίζουν τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων 

που αφορούν τα προγράµµατα διαχείρισης συσκευασιών και τα συστήµατα επιστροφής, 

συλλογής και ανάκτησης αποβλήτων συσκευασιών.) 

 
•  Ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2005. 

(Εισαγωγή διατάξεων που διασφαλίζουν τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων 

που αφορούν τη στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων, περιλαµβανοµένων των επικίνδυνων 
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αποβλήτων, και τα προγράµµατα που στοχεύουν στη ρύθµιση χρησιµοποιηµένων 

ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών.) 

 
•  Ο περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2006.  
(Εισαγωγή διατάξεων µε τις οποίες διασφαλίζεται η συµµετοχή του κοινού στη λήψη 

αποφάσεων που αφορούν τη χορήγηση αδειών απόρριψης στα νερά, στο έδαφος και 

στην ατµόσφαιρα και παρέχεται στο ενδιαφερόµενο κοινό δικαίωµα πρόσβασης στη 

δικαιοσύνη για ακύρωση των ανωτέρω αποφάσεων.) 

 
•  Ο περί Αξιολόγησης και ∆ιαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Αποσαφήνιση της σειράς µε την οποία θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη 

στρατηγική χαρτογράφησης θορύβου.) 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Ο περί της Θέσπισης Συστήµατος Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπής Αερίων 

Θερµοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006.  
(Εισαγωγή, µεταξύ άλλων, διατάξεων που αφορούν τη χρήση των µονάδων 

πιστοποιηµένης µείωσης των εκποµπών και των µονάδων µείωσης των  εκποµπών από 

δραστηριότητες έργων στο σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων 

θερµοκηπίου.) 

 
•  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκποµπή Θορύβου στο Περιβάλλον από 

Εξοπλισµό προς Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί 

του 2006.  
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2005/88/ΕΚ, που σκοπό έχει την 

προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο 

περιβάλλον από εξοπλισµό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.) 

 
•  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) 

Κανονισµοί του 2006.  
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία και καθορισµός των 

ελάχιστων προδιαγραφών για προστασία των εργαζοµένων από την έκθεσή τους στο 

θόρυβο.) 
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•  Ο περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Τροποποίησή του αναφορικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από 

ορισµένα έργα, ώστε να απαιτείται περιβαλλοντική µελέτη για µεγάλο αριθµό έργων, 

δηµόσιων ή µη.) 

 
 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-
Παθόντων 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2005. 

•  Ο περί της Άµεσης Εποπτείας από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας των Θεµάτων 

των Αγνοουµένων και Εγκλωβισµένων (Προσωρινές ∆ιατάξεις) (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2005. 

•  Ο περί Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέµατα (Καθήκοντα, Απολαβές 

και Λοιποί Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2005. 
(Εξαίρεση από την άµεση εποπτεία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας των υπηρεσιών που 

ασχολούνται µε θέµατα παθόντων και µεταφορά των αρµοδιοτήτων του Επιτρόπου 

Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέµατα που αφορούν τους παθόντες στον Υπουργό 

Οικονοµικών.) 

 
•  Ο περί Κτηµατολογικού και Χωροµετρικού Τµήµατος (Τέλη και ∆ικαιώµατα) 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

•  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2006. 

•  Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας σε Εκτοπισθέντες 

και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικοί) Κανονισµοί του 2006. 

•  Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2006. 

•  Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (∆ιαχείριση και Άλλα Θέµατα) (Προσωρινές 

∆ιατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

•  Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Θεσµοθέτηση της διαδικασίας για έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας στους εκτοπισθέντες οι 

οποίοι διαµένουν σε οικιστικές µονάδες που βρίσκονται είτε σε κυβερνητικούς οικισµούς 
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είτε σε συνοικισµούς αυτοστέγασης και παροχή αντισταθµίσµατος στους εκτοπισθέντες οι 

οποίοι κατοικούν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες ή σε κατοικίες που κτίστηκαν σε 

τουρκοκυπριακή γη.) 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Κατάργηση του Ταµείου Επιδότησης Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων ως 

ξεχωριστής οντότητας και µεταφορά των συναφών µε την καταβολή της επιδότησης 

ενοικίων εξουσιών και αρµοδιοτήτων στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπό την εποπτεία του 

Υπουργού Εσωτερικών.) 

 
•  Οι περί Ταµείου και ∆ιαδικασίας Επιδοτήσεως Ενοικίων Εκτοπισθέντων και 

Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 
(∆ιαγραφή όρων χωρίς να καταργείται η ουσία των κανονισµών, δηλαδή η συνέχιση της 

παροχής της επιδότησης ενοικίου.) 

 
•  Οι περί Παροχής Επιδοµάτων σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες Κανονισµοί του 

2006. 
(Αναθεώρηση του ύψους του επιδόµατος ενοικίου που παραχωρείται σε δικαιούχους από 

την 1η Ιανουαρίου 2006.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 
Πέµπτη Σύνοδος 

• O περί Λογιστικής ∆ιαχείρισης ∆απανών για Έργα Υποδοµής στον Τοµέα των 

Μεταφορών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2005. 
(Καθιέρωση της λογιστικής των δαπανών για έργα υποδοµής στον τοµέα των 

σιδηροδροµικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών µεταφορών.) 

 

• Ο περί Ταχυδροµείων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2005. 
(Εξουσία καθορισµού τελών και τιµών από το Υπουργικό Συµβούλιο και το διευθυντή 

Ταχυδροµικών Υπηρεσιών.) 

 
• Ο περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2005. 
(Τροποποίηση µέρους του Παραρτήµατός του, ώστε να αναθεωρηθεί το υφιστάµενο 
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σύστηµα υπολογισµού των τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων µε κυβισµό κινητήρα πέραν 

των 2 000 κυβικών εκατοστών που ανήκαν και εξακολουθούν να ανήκουν σε άτοµα 

ηλικίας εξήντα τριών (63) ετών και άνω.) 

 
• Ο περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2005. 
(Μείωση στα πενήντα (50) γραµµάρια των αποκλειστικών υπηρεσιών των αντικειµένων 

αλληλογραφίας τα οποία εµπίπτουν στις αποκλειστικές υπηρεσίες του κυπριακού 

ταχυδροµείου, ως του παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, εκτός εάν η τιµή είναι 

ίση ή µεγαλύτερη από δυόµισι φορές σε σύγκριση µε το δηµόσιο τέλος για ένα αντικείµενο 

αλληλογραφίας της πρώτης βαθµίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας.) 

 
• Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Μεταβίβαση των αρµοδιοτήτων του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων στα θέµατα που 

αφορούν την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στον Υπουργό Οικονοµικών.) 

 

• Ο περί ∆ιαλειτουργικότητας των Συστηµάτων Τηλεδιοδίων Νόµος του 2006. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα τηλεδιοδίων στην 

Κοινότητα.) 

 
• Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (Τροποποιητικός) Νόµος 

του 2006. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/111/ΕΚ της Επιτροπής της 9ης ∆εκεµβρίου 2004 για 

ένατη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συµβουλίου για την 

προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις Οδικές Μεταφορές 

Επικίνδυνων Εµπορευµάτων, η οποία παραπέµπει στα αναθεωρηµένα Παραρτήµατα της 

Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τις ∆ιεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εµπορευµάτων 

(ΑDR), που εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2005.) 

 
• Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Εισαγωγή διατάξεων αναφορικά µε τον περιορισµό του επιτρεπόµενου ορίου αλκοόλης 

στον οργανισµό των οδηγών στο επίπεδο που εφαρµόζεται στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες µε στόχο τη µείωση των σοβαρών δυστυχηµάτων, καθώς και τη 

βελτίωση της λειτουργίας και την αναβάθµιση της αποτελεσµατικότητας του Συµβουλίου 

Οδικής Ασφάλειας, που έχει αναλάβει τη διαχείριση, το συντονισµό και την 
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παρακολούθηση της εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική  Ασφάλεια 2005-

2010.) 

 
• Ο περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2005. 

(∆ιεύρυνση των περιπτώσεων για τις οποίες θα µπορεί να παραχωρείται άδεια εξαγωγής 

αρχαιοτήτων από τη ∆ηµοκρατία, ούτως ώστε να περιληφθεί σε αυτές και η περίπτωση 

εξαγωγής αρχαιοτήτων που αποτελούν αντικείµενα δωρεάς από αξιωµατούχους της 

∆ηµοκρατίας σε αρχηγούς κρατών, πρόσωπα επικεφαλής διεθνών οργανισµών ή 

προσωπικότητες.) 

 
• Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006.  

(Εισαγωγή διατάξεων για καλύτερη εφαρµογή αφενός του βασικού νόµου και αφετέρου 

του κοινοτικού δικαίου το οποίο αφορά ραδιοεπικοινωνίες, καθώς και συναφών πράξεων 

διεθνών κανονισµών και µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων που είχαν χορηγηθεί στο 

Υπουργικό Συµβούλιο και στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων σχετικά µε τη 

λειτουργία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών στο διευθυντή του Τµήµατος Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών.) 

 
• Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελµα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2006. 
(Παράταση της ισχύος των µεταβατικών διατάξεών του και παροχή δυνατότητας στις 

επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοκρατία να µισθώνουν οχήµατα που έχουν 

εγγραφεί και για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στη ∆ηµοκρατία.) 

 
• Ο περί Αρχής Λιµένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Κατάργηση της ex offício συµµετοχής στο διοικητικό συµβούλιο της Αρχής Λιµένων 

Κύπρου του διευθυντή του Τµήµατος Τελωνείων και αύξηση των µελών του διοικητικού 

συµβουλίου από επτά σε εννέα.) 

 
• Ο περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Ειδικές Απαιτήσεις Ευστάθειας για Επιβατηγά 

Οχηµαταγωγά Πλοία (Ro-Ro) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Αποσαφήνιση της ερµηνείας του ορισµού του όρου “Οδηγία  2003/25/Ε” στο άρθρο 2 του 

νόµου, ώστε να περιλαµβάνει όχι µόνο τη συγκεκριµένη Πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, αλλά και τις Πράξεις που εκάστοτε την τροποποιούν ή αντικαθιστούν, και 

παροχή του δικαιώµατος πρόσβασης στο κείµενο της Οδηγίας 2003/25/ΕΚ, όπως αυτή 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.) 
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• Ο περί των Τεχνιτών Οχηµάτων Νόµος του 2006. 

(Ρύθµιση της άσκησης του επαγγέλµατος των τεχνιτών οχηµάτων και ρύθµιση της ίδρυσης 

και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής οχηµάτων.) 

 
• Ο περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 
(Τροποποίησή του, ώστε να καταστεί πληρέστερη η εναρµόνισή του µε το άρθρο 3 της 

Πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τον τίτλο “Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου σχετικά µε το κοινό κανονιστικό πλαίσιο 

για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών”.) 

 
• Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Κατάργηση της διαδικασίας τεχνικού ελέγχου της πτητικής ικανότητας, λόγω µη 

συµβατότητας των σχετικών διατάξεων µε τις διατάξεις Πράξεων της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, και προσθήκη παραγράφου µε την οποία καθορίζεται ότι η πτητική ικανότητα 

των αεροσκαφών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού ΕΚ 1592/2002 

πιστοποιείται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.)  

 
• Ο περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός)  (Αρ. 

3) Νόµος του 2006. 
(Μείωση της δυναµικότητας της µηχανής µηχανοκίνητου οχήµατος από 2 000 cc σε  

1 850 cc, προκειµένου ο ιδιοκτήτης του να µπορεί να επωφεληθεί από τις εκπτώσεις της 

άδειας κυκλοφορίας του.) 

 
• Ο περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2005. 
(Κατάργηση της διαδικασίας, που προνοεί, µεταξύ άλλων, την τήρηση βιβλίου στο οποίο 

καταχωρίζονται προσωπικά δεδοµένα των εκπαιδευόµενων οδηγών, καθώς και την 

καταχώριση αχρείαστων πληροφοριών, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδοµένα 

των εκπαιδευόµενων οδηγών χωρίς να επηρεάζεται η ουσιαστική κατάρτισή τους, για  την 

οποία απόλυτο κριτήριο αποτελεί η επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.) 

 
• Ο περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2005. 
(Παροχή στους αναπήρους της δυνατότητας να επιλέξουν την εγγραφή του οχήµατός τους 
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µε το πλέον συµφέρον για τους ιδίους σύστηµα.) 

 
• Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2006. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2003/27/ΕΚ.) 

 
• Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (Έλεγχοι) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/112/ΕΚ.) 

 
• Οι περί της Πρόσβασης στο Επάγγελµα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2006. 
(Τροποποίησή τους, ώστε να περιληφθεί το σωστό τέλος για την έγκριση µεταβίβασης της 

άδειας “Α”.) 

 
• Οι περί Αρχής Λιµένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2006. 
(Επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της Αρχής Λιµένων Κύπρου από 

την 1η Ιουλίου 2005.) 

 
• Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 

(Ρύθµιση της ηµέρας και ώρας λειτουργίας των µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και 

αναθεώρηση των τελών που καταβάλλονται για είσοδο σε αυτά.) 

 
• Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Ασφάλεια Αεροσκαφών Τρίτων Χωρών τα Οποία 

Χρησιµοποιούν Αερολιµένες της ∆ηµοκρατίας) Κανονισµοί του 2006. 
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/36/ΕΚ αναφορικά µε την ασφάλεια των αεροσκαφών 

τρίτων χωρών τα οποία χρησιµοποιούν κοινοτικούς αερολιµένες.) 

 
• Οι περί Αρχής Λιµένων Κύπρου (Καταβλητέα ∆ικαιώµατα) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2006. 
(Αναπροσαρµογή των δικαιωµάτων που καταβάλλονται για την παραλαβή, επεξεργασία 

και διάθεση καταλοίπων πετρελαιοειδών στα λιµάνια που ελλιµενίζονται πλοία.) 

 
• Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί 

του 2006. 
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(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 203/44/ΕΚ.) 

 
• Οι περί Αρχής Λιµένων Κύπρου (Καταβλητέα ∆ικαιώµατα) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2006. 
(Μείωση των τελών στα αυτοκίνητα των περιηγητών και στα αγαθά που επηρεάζουν 

ευαίσθητους τοµείς της κυπριακής οικονοµίας, όπως το τσιµέντο, η άµµος, το αλουµίνιο 

κ.ά.) 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

• Ο περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (Εγγραφή Γραφείων 

Μελετών) Νόµος του 2006. 

• Οι περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (Εγγραφή Γραφείων 

Μελετών) Κανονισµοί του 2006. 
(Παροχή δυνατότητας εγγραφής σε ειδικό µητρώο που τηρείται από το ΕΤΕΚ σε γραφεία 

εκπονήσεως µελετών.) 

 
• Ο περί Ελαχίστων Απαιτήσεων Ασφάλειας για τις Σήραγγες του ∆ιευρωπαϊκού 

Οδικού ∆ικτύου Νόµος του 2006. 
(Εναρµόνιση της ηµεδαπής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο αναφορικά µε τις 

ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται για τις σήραγγες που είναι 

ενταγµένες στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.) 

 
• Ο περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισµός Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2006. 
(Παροχή αναδροµικής ισχύς της γνωστοποίησης που εκδίδει το αρµόδιο υπουργείο 

αναφορικά µε τη δυνατότητα εµπορίας και εγκατάστασης συγκεκριµένου εξοπλισµού 

πλοίων.) 

 
 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προµήθειας και 

Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόµος του 2005. 
(∆υνατότητα χρήσης της ελληνικής και/ή αγγλικής γλώσσας στη σήµανση των 

φαρµακευτικών προϊόντων και στο φύλλο οδηγιών προς τους ασθενείς που συνοδεύει τα 
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φαρµακευτικά προϊόντα.) 

 
•  Ο περί Αιµοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

•  Οι περί Αιµοδοσίας (Λήψη, Ασφάλεια, Έλεγχος και Μετάγγιση Αίµατος) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 
(Εναρµόνιση µε δεσµευτικό κοινοτικό κεκτηµένο.  Ειδικότερα, ρυθµίζονται η περαιτέρω 

συγκεκριµενοποίηση των απαιτήσεων ποιότητας και ασφάλειας για το αίµα και τα 

συστατικά αίµατος, ο καθορισµός των απαιτήσεων για τις µονάδες αυτόλογου αίµατος και 

η επιβολή υποχρέωσης επικύρωσης των εξετάσεων και διαδικασιών που αφορούν το 

αίµα και τα συστατικά του αίµατος.) 

 
•  Οι περί της ∆ηµόσιας Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής Κανονισµοί του 2006. 

(Θέσπιση γενικού νοµοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία της Νοσηλευτικής και 

Μαιευτικής Σχολής.) 

 
•  Οι περί των Μεθόδων ∆ειγµατοληψίας και Ανάλυσης για τον Έλεγχο των 

Μεγίστων Περιεκτικοτήτων Βενζο(a)πυρενίου στα Τρόφιµα Κανονισµοί του 2006. 
(Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2005/10/ΕΚ που αφορά την 

καθιέρωση τρόπων δειγµατοληψίας και µεθόδων ανάλυσης για τον επίσηµο έλεγχο των 

µέγιστων περιεκτικοτήτων βενζο(a)πυρενίου στα τρόφιµα.) 

 
•  Οι περί της Υγιεινής και του Επίσηµου Ελέγχου των Τροφίµων Κανονισµοί του 

2006. 
(Θεσµοθέτηση της διαδικασίας για έλεγχο της υγιεινής των τροφίµων.) 

 
•  Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2005. 
(Τροποποίησή του, ώστε οι διατάξεις που αφορούν τη στελέχωση των νοσηλευτηρίων µε 

νοσηλευτικό προσωπικό να αρχίσουν να εφαρµόζονται εντός δύο ετών.) 

 
•  Ο περί Εγγραφής Επαγγελµατιών Εργοθεραπευτών Νόµος του 2006.  

(Νοµική κατοχύρωση του επαγγέλµατος του εργοθεραπευτή.) 

 
•  Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006. 

(Παροχή δικαιώµατος εγγραφής στο Μητρώο Νοσηλευτών σε άτοµα που ασκούσαν το 

επάγγελµα του νοσηλευτή δεύτερου επιπέδου γενικής νοσηλευτικής στην επικράτεια της 
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Κυπριακής ∆ηµοκρατίας πριν από την 1η Μαΐου 2004 για τρία συναπτά έτη, εφόσον 

καλύπτονται από σχετικό πιστοποιητικό.) 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Ο περί Απορρυπαντικών Νόµος του 2006. 
(Αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου. Συγκεκριµένα, ορισµός του 

διευθυντή του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών ως αρµοδίου για την εφαρµογή του νόµου, 

παροχή στο διευθυντή εξουσίας πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν 

απορρυπαντικά και τα συστατικά τους για σκοπούς κρατικού ελέγχου, παροχή στο 

διευθυντή εξουσίας επιβολής διοικητικού προστίµου, θεσµοθέτηση των αναγκαίων 

διατάξεων για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων, δειγµατοληψιών και αναλύσεων 

αναφορικά µε τα απορρυπαντικά και τα συστατικά τους και θεσµοθέτηση των αναγκαίων 

ποινικών διατάξεων για την επιβολή της συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις που τίθενται.) 

 
•  Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προµήθειας και 

Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2006. 

•  Οι περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Κλινική Πρακτική) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 
(Μερική εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο αναφορικά µε τον καθορισµό αρχών και 

κατευθυντήριων γραµµών για την ορθή κλινική πρακτική στην έρευνα.) 

 
•  Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2006. 

(Εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 80/777/ΕΟΚ και 2003/40/ΕΚ.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Τα σηµαντικότερα θέµατα που εξετάστηκαν από τις 
κοινοβουλευτικές επιτροπές 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Το αίτηµα των τρίτεκνων αρρενογονικών οικογενειών για µείωση της στρατιωτικής 

θητείας ενός εκ των τριών παιδιών. 

 
•  Η ενδεχόµενη ανάγκη αναδροµικής προαγωγής αξιωµατικών οι οποίοι 

αποδεδειγµένα έπεσαν ή τραυµατίστηκαν στη µάχη σε διατεταγµένη υπηρεσία 

κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974.   

 
•  H αναγνώριση της προσφοράς των αιχµαλώτων πολέµου του 1974. 

 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Οι παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ηµεδαπών και αλλοδαπών 

γυναικών που χρησιµοποιούνται για παροχή υπηρεσιών σεξ, είτε εν γνώσει τους 

είτε όχι (trafficking), και η ανάγκη δηµιουργίας µηχανισµού στήριξης και 

επαναπατρισµού τους. 
(Κατατέθηκε έκθεση στην ολοµέλεια του σώµατος.) 

 
•  Η ανάγκη λήψης θετικών µέτρων για εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης σε βάρος 

της γυναίκας. 
(Ετοιµάστηκε έκθεση για την ολοµέλεια του σώµατος.) 

 
•  Η οργανωµένη ζητιανιά στην Κύπρο. 

 
•  Η διενέργεια εράνων και η πώληση λαχείων και τα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται. 
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•  Η προσωρινή χρήση του Κέντρου Υποδοχής Κοφίνου για φιλοξενία αιτητών 

πολιτικού ασύλου και η ανάγκη άµεσου σχεδιασµού υπηρεσιών στήριξης, 

προστασίας και ένταξής τους. 

 
•  Η πιθανή υποβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχονται στο Ίδρυµα Χρίστου 

Στέλιου Ιωάννου και η ανάγκη µελέτης και δηµόσιας συζήτησης των πρόσφατων 

µελετών που έγιναν για εκσυγχρονισµό του ιδρύµατος. 

 
•  Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, ηµερ. 2.11.2004, για τη φοίτηση 

αλλοδαπών µαθητών, ο κίνδυνος στέρησης του δικαιώµατος των παιδιών στη 

µόρφωση και οι πιθανές παραβιάσεις της νοµοθεσίας για προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων. 

 
•  Η παραβίαση των δικαιωµάτων των κωφών ατόµων στην Κύπρο. 

 
•  Προβλήµατα χωρισµένων συζύγων και ιδιαίτερα γυναικών και τρόποι 

αντιµετώπισής τους. 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Η χρήση της Κύπρου ως διαµετακοµιστικού σταθµού αµερικανικών αεροπλάνων 

για τη µεταφορά συλληφθέντων και η πιθανή παραβίαση των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων τους στις ΗΠΑ.  

 
•  Παιδικές στέγες, προβλήµατα στη λειτουργία τους και πιθανή παραβίαση των 

δικαιωµάτων των παιδιών και των εφήβων.  

 
 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η πατατοκαλλιέργεια και η ανάγκη παροχής 

άµεσης βοήθειας στους πατατοπαραγωγούς. 

 
•  Η εµφάνιση του ιού της γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη, κίνδυνοι εξάπλωσης 

της ασθένειας και µετεξέλιξής της σε πανδηµία και µέτρα που πρέπει να ληφθούν 

για την προστασία της πτηνοτροφίας και της υγείας του λαού. 
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•  Η εφαρµογή των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε τη διακίνηση 

γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων από και προς τις κατεχόµενες περιοχές.  Οι 

διαδικασίες ελέγχου και τα προβλήµατα που δηµιουργούνται. 

 
•  Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος της δεντροκαλλιέργειας και η ανάγκη 

στήριξης των δεντροκαλλιεργητών. 

 
•  Τα προβλήµατα και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διαδικασία έγκρισης 

των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους αγρότες µας σχετικά µε το σχέδιο 

αγροτικής ανάπτυξης.  Θεσµοθέτηση κριτηρίων και εξέταση κατά προτεραιότητα 

των αιτήσεων των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών. 

 
•  Η εικοσαετής κωλυσιεργία του Τµήµατος Υδάτων στο αίτηµα της κοινότητας 

Πελενδρίου για µεταφορά νερού από τα “Λούµατα των Αετών” στο Πελένδρι για 

σκοπούς άρδευσης. 

 
•  Τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η αλιεία σήµερα και η ανάγκη λήψης 

µέτρων για σωστή ανάπτυξη του κλάδου. 

 
•  Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ερασιτέχνες ψαράδες στη Λεµεσό.  Η 

απουσία στοιχειώδους υποδοµής και διευκολύνσεων για την ενασχόλησή τους µε 

την ερασιτεχνική αλιεία. 

 
•  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 προστασία της γεωργικής γης στην Κύπρο. 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Οι καταστροφικές ζηµιές που προκάλεσαν οι χαλαζοθύελλες του 2005 και 2006 

στις δενδρώδεις καλλιέργειες των ορεινών περιοχών και η ανάγκη στήριξης των 

πληγέντων από την κυβέρνηση. 

 
•  Ενηµέρωση της επιτροπής για τη διαδικασία εγγραφής του χαλουµιού ως 
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προϊόντος µε προστατευόµενη ονοµασία. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εγκληµατικότητα και την Καταπολέµηση των 
Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Ενηµέρωση της επιτροπής για το πρόβληµα των ναρκωτικών και εξαρτησιογόνων 

ουσιών. 

 
 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Τα προβλήµατα που δηµιουργούν στους µεταφορείς πετρελαιοειδών οι ξένες 

εταιρείες πετρελαιοειδών. 

 
•  Η αύξηση της  τιµής των καυσίµων και οι επιπτώσεις στην οικονοµία και στον 

Κύπριο πολίτη γενικότερα. 

 
•  Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται σε µεταφορείς πετρελαιοειδών µετά την 

κατακύρωση σε προσφοροδότες της µεταφοράς από τις εταιρείες πετρελαιοειδών. 

 
•  Οι καταγγελίες για υπερτιµολόγηση καταναλωτικών αγαθών και αισχροκέρδεια και 

οι επιπτώσεις στην αγορά, τους καταναλωτές και τον τουρισµό. 

 
•  Οι αυξήσεις τιµών σε αγαθά ευρείας κατανάλωσης και η ανάγκη λήψης µέτρων για 

αποφυγή αισχροκέρδειας και για προστασία του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. 

 
•  Η εµπορία καινούριων αυτοκινήτων στην Κύπρο.  Το ισχύον φορολογικό καθεστώς 

και η ανάγκη νέας πολιτικής για ανανέωση του παλαιού στόλου οχηµάτων. 

 
•  Τυχόν προβλήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας για 

την εµπορία αυτοκινήτου. 

 
•  Η ανάγκη εφαρµογής του µέτρου της απόσυρσης αυτοκινήτων προς καλύτερη 

εξυπηρέτηση του Κύπριου καταναλωτή - ιδιοκτήτη του οχήµατος. 
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•  Το εµπόριο των πατατών µετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ιαδικασίες, προοπτικές, προβλήµατα. 

 
•  Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στην τρίτη µονάδα της ΑΗΚ στο Βασιλικό. 

Τρόποι αντιµετώπισης και επιπτώσεις.   

 
•  Το νέο περιβάλλον που δηµιουργήθηκε µε το “άνοιγµα” της αγοράς στις 

τηλεπικοινωνίες, η λειτουργία του ανταγωνισµού, η νέα θέση του Κύπριου 

καταναλωτή και προεκτάσεις. 

 
•  Η αύξηση του πάγιου τέλους της σταθερής τηλεφωνίας από την ΑΤΗΚ και τα 

προβλήµατα που  δηµιουργούνται στους συνταξιούχους και άλλα στρώµατα του 

λαού. 

 
•  Οι καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πληµµύρες σε εργοστάσια στη 

βιοµηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου στη Λεµεσό, η ανάγκη παροχής άµεσης 

βοήθειας και στήριξης στους πληγέντες, η ανάγκη διασφάλισης των εισοδηµάτων 

των εργαζοµένων και η ανάγκη λήψης µέτρων για αποφυγή παρόµοιων 

φαινοµένων στο µέλλον. 

 
•  Μελέτες που ανατίθενται σε ξένους οίκους - Κόστος για το κράτος - ∆υνατότητες 

αξιοποίησης αξιόλογου κυπριακού επιστηµονικού δυναµικού. 

 
•  Τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν τις τελευταίες µέρες από την κυκλοφορία 

στην αγορά ακατάλληλων τροφίµων και οι ευθύνες που πιθανό να προκύπτουν. 

 
•  Η ανάγκη επίσπευσης της δηµιουργίας τεχνολογικού πάρκου και η καθοριστική 

σηµασία του για την οικονοµία της Κύπρου. 

 
•  Η ανάγκη δηµιουργίας θεσµού του Επιτρόπου Καταναλωτή. 

 
•  Η παράνοµη οικοδοµική δραστηριότητα και τουριστική ανάπτυξη στα κατεχόµενα. 

Επιπτώσεις και µέτρα αντιµετώπισής της. 
(Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εµπορίου και Βιοµηχανίας για την 

Παρακολούθηση της Παράνοµης Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας και Τουριστικής Ανάπτυξης 

στα Κατεχόµενα.) 
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Έκτακτη Σύνοδος 

•  Τα προβλήµατα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισµού. 

 
 
 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Η απόφαση των βρετανικών βάσεων να αναθέσουν έργα υποστήριξης στον 

ιδιωτικό τοµέα χωρίς να εξασφαλίζονται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. 

 
•  Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι έκτακτοι υπάλληλοι της ΑΤΗΚ και η ανάγκη 

λήψης µέτρων για επίλυσή τους. 

 
•  Η ανάγκη στελέχωσης και βελτίωσης της αποδοτικότητας των διάφορων τµηµάτων 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Επαρχιακά Γραφεία 

Εργασίας). 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Οι εκθέσεις της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως. 
(Έκθεση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως σχετικά µε τα παράπονα µε αριθµό Α/Π 1167/2003 

κατά του κοινοτικού συµβουλίου Αγίου Τύχωνα.) 

 
•  Η έκθεση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά µε τα γεγονότα της 20ής Μαρτίου 

2003 έξω από την αµερικάνικη πρεσβεία κατά τη διάρκεια ειρηνικής διαδήλωσης 

εναντίον της επέµβασης των ΗΠΑ στο Ιράκ (Α/Π 340/2003). 

 
•  Πρόσληψη, όροι υπηρεσίας και πειθαρχική διαδικασία ωροµίσθιου προσωπικού. 

 
•  Παράπονο µε αρ. Α/Π 359/2004 αναφορικά µε ενέργεια του Υπουργείου Υγείας. 

 
•  Έκθεση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά µε το παράπονο µε αρ. Α/Π 

64/2003 (επίδοµα τοκετού σε ανύπαντρες µητέρες). 

 
•  Έκθεση Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά µε παράπονο που υπέβαλε η Ένωση 
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Συντακτών Κύπρου σε σχέση µε τη µεταχείριση των δηµοσιογράφων από τα µέλη 

της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άµεσης ∆ράσης (ΜΜΑ∆) στις 18 Ιουλίου 2005 κατά 

τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το Τσιµεντοποιείο  της Μονής. 

 
•  Η έκθεση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά µε το παράπονο µε αρ. Α/Π 

709/2005 κατά του Υπουργείου Υγείας και η ανάγκη συµµόρφωσης της 

κυβέρνησης. 

 
•  Ετήσια έκθεση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για το έτος 2004. 

 
•  Η λειτουργία του Γραφείου του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως. 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Το θεσµικό ζήτηµα της ιδιοκτησίας της γης του οικισµού “Βερεγγάρια” στα 

Πολεµίδια. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Η ανάγκη αναπροσαρµογής του επιτοκίου στις περιπτώσεις οφειλών προς το 

κράτος, καταβολής αποζηµιώσεων για απαλλοτριώσεις και εξ αποφάσεως 

οφειλών. 

 
•  Η εφαρµογή του περί της Προστασίας Ορισµένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόµου 

του 2003 [Ν.197(Ι)/03]. 
(Η εξέταση του θέµατος είχε ως κατάληξη την κατάθεση σχετικής πρότασης νόµου από την 

επιτροπή µε σκοπό την τροποποίηση της ισχύουσας νοµοθεσίας, ώστε να επιλυθούν τα 

προβλήµατα που επισηµάνθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης και ειδικότερα να απλοποιηθεί 

η διαδικασία παροχής εγγυήσεων µε προσωπικές εγγυήσεις.  Στη συνέχεια η πρόταση 

νόµου ψηφίστηκε από την ολοµέλεια της Βουλής σε νόµο µε τον τίτλο «Ο περί της 

Προστασίας Ορισµένης Κατηγορίας Εγγυητών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006».) 

 
•  Προβλήµατα εφαρµογής του άρθρου 105Α του ποινικού κώδικα αναφορικά µε το 

αδίκηµα του επηρεασµού αρµόδιας αρχής. 

 
•  Η ανάγκη αναθεώρησης του ποινικού κώδικα. 
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(Το θέµα αυτό απασχόλησε την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών 

για την Αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα.) 

 
•  Η πορεία υλοποίησης και εφαρµογής του προγράµµατος µηχανογράφησης της 

δικαστικής υπηρεσίας. 
(Το θέµα αυτό απασχόλησε την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών 

για Επαφή Βουλής-Ανώτατου ∆ικαστηρίου.) 

 
•  Η ανάγκη αναθεώρησης, εκσυγχρονισµού και συµπλήρωσης των µέτρων 

εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν την πληρωµή χρηµάτων. 
 
 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Ενηµέρωση της επιτροπής για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η κυβέρνηση 

όσον αφορά την αντιµετώπιση των συνεπειών από την αλλαγή του τρόπου 

εισαγωγής στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας των απόφοιτων µαθητών κυπριακών λυκείων οι 

οποίοι έχουν τον ένα γονέα Ελλαδίτη και τον άλλο Κύπριο. 

 
•  Η πολιτική της κυπριακής πολιτείας και η ανάγκη στήριξης Κύπριων αθλητών που 

διακρίνονται διεθνώς σε ατοµικά αθλήµατα. 

 
•  α. Η εφαρµογή νέας πολιτικής από το ΚΥΣΑΤΣ µε την εισαγωγή γραπτών 

εξετάσεων για τη συµπλήρωση των πρόσθετων µαθηµάτων αντιστοιχίας. 

β. Τα προβλήµατα επαγγελµατικής αποκατάστασης που αντιµετωπίζουν οι 

νηπιαγωγοί που αποφοίτησαν από τα ιδιωτικά κολέγια της Κύπρου. 

 
•  Σχολικές καντίνες - Υφιστάµενη κατάσταση, προβλήµατα και µέτρα αντιµετώπισης. 

 
•  Φαινόµενα βίας στα σχολεία και τρόποι αντιµετώπισής τους. 

 
•  Ενηµέρωση της Επιτροπής Παιδείας για τα αποτελέσµατα πανεπιστηµιακής 

έρευνας µε τίτλο “Ένταξη των Παιδιών µε Νοητική Στέρηση στη Μέση Εκπαίδευση” 

που πραγµατοποιήθηκε στο Γυµνάσιο Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου Γ΄ (Πλατύ). 

 
•  Η πορεία εφαρµογής του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές 
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Ανάγκες Νόµου σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 

 
•  Ενηµέρωση για τη λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου. 

 
•  Η ανάγκη χάραξης νέας πολιτικής για την παροικιακή εκπαίδευση. 

 
•  Η τύχη των τοιχογραφιών της εκκλησίας του Αγίου Ευφηµιανού στα κατεχόµενα. 

(Υποεπιτροπή  της  Επιτροπής  Παιδείας  για θέµατα  που  άπτονται  της  διαχείρισης  

πολιτιστικής  κληρονοµιάς  που  βρίσκεται στις  κατεχόµενες  περιοχές.) 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  α. Τα αποτελέσµατα των παγκύπριων εξετάσεων του 2006 - Προβλήµατα που 

υπήρξαν, εισηγήσεις για βελτίωση του νοµικού και θεσµικού πλαισίου και 

ενηµέρωση για την κατανοµή των θέσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα Κύπρου και Ελλάδας. 

β. Τα αποτελέσµατα των Νέων Ελληνικών στις παγκύπριες εξετάσεις του 2006.  

Ανάλυση/ενηµέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Ετήσια έκθεση της Γενικού Ελεγκτού της ∆ηµοκρατίας για το έτος 2004. 
 

•  Παρουσίαση της Ετήσιας ∆ηµοσιονοµικής Έκθεσης του Γενικού Λογιστή της 

∆ηµοκρατίας για το έτος 2004. 
 

•  Οικονοµικές καταστάσεις και έκθεση της Γενικού Ελεγκτού της ∆ηµοκρατίας για 

την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου του 

2004. 
 

•  Οικονοµικές καταστάσεις και έκθεση της Γενικού Ελεγκτού της ∆ηµοκρατίας για 

την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου του 

2004. 
 

•  Οικονοµικές καταστάσεις και έκθεση της Γενικού Ελεγκτού της ∆ηµοκρατίας για το 
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Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου του 2004. 

 
•  Η µη κήρυξη δύο κατοικιών στην περιοχή “Τζαµούδα” στη Λεµεσό ως διατηρητέων 

και η πιθανή εµπλοκή του ∆ιευθυντή και Ανώτερης Λειτουργού του Τµήµατος 

Πολεοδοµίας και Οικήσεως. 

 
•  Η καθυστέρηση στην ανέγερση του νέου Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας και οι 

επιπτώσεις στα δηµόσια οικονοµικά. 
 

•  Η ενδεχόµενη διασπάθιση χρηµάτων του  δηµοσίου από την απόφαση της 

Υπουργικής Επιτροπής για τη µετακίνηση του αποτεφρωτήρα του νέου Γενικού 

Νοσοκοµείου  Λευκωσίας, καθώς και η µη λειτουργία του από το 2003, µε 

συνέπεια τη συνεχιζόµενη µέχρι σήµερα ενδεχόµενη διασπάθιση χρηµάτων του 

δηµοσίου. 
 

•  Τα κριτήρια µε τα οποία έγινε η αξιολόγηση και η κατακύρωση της προσφοράς, µε 

τη διαδικασία του δηµόσιου διαγωνισµού, αναφορικά µε την προµήθεια 

συστήµατος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας. 
 

•  Η απώλεια κρατικών εσόδων από τα παράνοµα στοιχήµατα. 
 

•  Οι πληροφορίες για έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας για 575 σκάλες κρατικής δασικής 

γης σε ιδιωτική εταιρεία στην περιοχή Ακάµα. 
 

•  Η συµφωνία µεταξύ της ΑΤΗΚ και του ιδιωτικού τηλεοπτικού συνδροµητικού 

καναλιού LTV. 
 

•  Η σχεδιαζόµενη ανάπτυξη σε περιοχή του δήµου Γεροσκήπου και τα προκύπτοντα 

θέµατα ενδεχόµενης ευνοϊκής µεταχείρισης προς συγκεκριµένο επιχειρηµατία. 
 

•  Οικονοµικές καταστάσεις και έκθεση της Γενικού Ελεγκτού της ∆ηµοκρατίας για 

την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου του 

2005. 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Γενική παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων της Γενικού 
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Ελεγκτού της ∆ηµοκρατίας για την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου, την Αρχή 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου, τον Κυπριακό 

Οργανισµό Αθλητισµού, τον Οργανισµό  Κυπριακής  Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας, 

το Συµβούλιο Εµπορίας Κυπριακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων και το Συµβούλιο 

Εµπορίας Κυπριακών Πατατών για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου του 

2005. 

 
•  Οικονοµικές καταστάσεις και έκθεση της Γενικού Ελεγκτού της ∆ηµοκρατίας για 

την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου για το έτος που έληξε την  31η ∆εκεµβρίου του 

2005. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Η ανάγκη προστασίας της περιοχής Λίµνης στην Πόλη Χρυσοχούς από 

δραστηριότητες, επεµβάσεις και προγραµµατιζόµενα έργα µε περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις για την περιοχή και τους κατοίκους. 

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

 
•  Οι πιθανές επιπτώσεις στο αρχιτεκτονικό περιβάλλον στα αρχαία ή ιστορικά 

µνηµεία (Κούριο, Τρυπιώτης, Αγ. Ανδρόνικος) από όµορα έργα και κατασκευές. 

 
•  Οι εργασίες ανέγερσης του νέου ∆ηµοτικού Μεγάρου Λευκωσίας και οι επιπτώσεις 

στο ιστορικό και αρχαιολογικό τοπίο της πρωτεύουσας. 

 
•  Η πιθανότητα ανανέωσης των αδειών των λατοµείων που βρίσκονται στην 

περιοχή της Ακουρσό και οι όροι που διέπουν τις εν λόγω άδειες, αλλά κυρίως τα 

µεγάλα περιβαλλοντικά προβλήµατα που δηµιουργούνται εξαιτίας της ύπαρξης 

των λατοµείων και κατά συνέπεια της µετακίνησης ακάλυπτων φορτηγών προς και 

από τα εν λόγω λατοµεία, καθώς και οι πιθανές ευθύνες του δήµου Πέγειας. 

 
•  Η εφαρµογή κανονισµών βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, ιδιαίτερα σε δηµόσια κτίρια, 

στα πλαίσια του ευρύτερου στόχου για µείωση της κατανάλωσης ενέργειας µέχρι 

και κατά 20% µέχρι το 2010. 
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•  H προγραµµατιζόµενη ανέγερση υποσταθµού της ΑΗΚ στο Τσέρι, καθώς επίσης η 

εγκατάσταση λωρίδων εισόδου/εξόδου της γραµµής µεταφοράς και οι επιπτώσεις 

στην υγεία των κατοίκων και πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 
•  Η εφαρµογή κανονισµών βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, ιδιαίτερα σε δηµόσια κτίρια, 

στα πλαίσια του ευρύτερου στόχου για µείωση της κατανάλωσης ενέργειας µέχρι 

και κατά 20% µέχρι το 2010. 

 
•  Η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού στον τοµέα της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

 
•  Η τοποθέτηση και λειτουργία κεραιών της ΑΤΗΚ σε αστικές περιοχές και οι 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων. 

 
•  Τα προβλήµατα περιβάλλοντος που προκαλούν τα εγκαταλελειµµένα λατοµεία στη 

Βυζακιά. 

 
•  Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία σκυροθραυστικής µονάδας στο 

Μέσα Χωριό της επαρχίας Πάφου. 

 
•  Οι κίνδυνοι από τη χρήση νέου τύπου κυνηγετικών φυσιγγίων µεγάλου 

βεληνεκούς. 

 
•  Σχέδιο ανάπτυξης γηπέδων γκολφ και η περιβαλλοντική του διάσταση. 

 
•  Το κυκλοφοριακό πρόβληµα στη Λευκωσία και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 
•  Έκτακτο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων. 

 
•  H σχεδιαζόµενη κατασκευή πτηνοσφαγείου στην περιοχή του χωριού Αυγόρου και 

οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

 
•  Η χρησιµοποίηση δασικής γης για σκοπούς εγκατάστασης κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας. 

 
•  Η ανάγκη έγκαιρης λήψης µέτρων για αρµονική ένταξη της λειτουργίας του 
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Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στο παραδοσιακό κέντρο της 

Λεµεσού. 

 
•  Η λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας αργίλου ΟΡΥΚΤΑΚΟ στην 

Αγροκηπιά, η οχληρία από τα νέφη σκόνης και η πιθανή καταστροφή του 

περιβάλλοντος σε µεγάλη έκταση γης από παρεµφερείς εργασίες. 

 
•  Η διαδικασία αποκατάστασης εγκαταλελειµµένων σκυβαλότοπων (π.χ. 

σκυβαλότοπος Αγίας Μαρινούδας στην Πάφο). 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Η συνεχιζόµενη ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής Λεµεσού και η ανάγκη λήψης 

επιπρόσθετων µέτρων για αντιµετώπιση των παραγόντων που την προκαλούν. 

 
•  Η ανέγερση του νέου ∆ηµοτικού Μεγάρου Λευκωσίας και οι επιπτώσεις στο 

ιστορικό και αρχαιολογικό τοπίο της πρωτεύουσας. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-
Παθόντων 
Πέµπτη Σύνοδος 

•  Οι σηµερινές εξελίξεις γύρω από το θέµα των αγνοουµένων. 

 
•  Ζητήµατα που αφορούν τους εγκλωβισµένους.   

(Ειδικότερα, στέγαση, οικονοµική στήριξη/επιδόµατα, θέµατα υγείας και κατ’ οίκον 

φροντίδας, προβλήµατα παιδιών εγκλωβισµένων, λειτουργία ∆ηµοτικού Σχολείου και 

Γυµνασίου Ριζοκαρπάσου, προβλήµατα Μαρωνιτών και µαρωνιτικών χωριών και το θέµα 

της κατανάλωσης ρεύµατος από τους εγκλωβισµένους.) 

 
•  Οι τουρκοκυπριακές περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές, οι αγοραπωλησίες 

ελληνοκυπριακών/τουρκοκυπριακών περιουσιών και η ισχυριζόµενη 

δραστηριοποίηση Ελληνοκυπρίων στις κατεχόµενες περιοχές. 

 
•  Πώληση εκ µέρους του κατοχικού καθεστώτος ελληνοκυπριακών περιουσιών σε 

ξένους ή και άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στα κατεχόµενα. 
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•  Η συνεχιζόµενη παράνοµη εκµετάλλευση και ο σφετερισµός των κατεχόµενων 

περιουσιών µας από τις τουρκοκυπριακές αρχές. 

 
•  Η συνεχώς αυξανόµενη εκµετάλλευση των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα 

κατεχόµενα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέµα αφορά τις εν λόγω περιουσίες και 

τρόποι αντιµετώπισης του φαινοµένου αυτού. 

 
•  Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι διατελέσαντες αιχµάλωτοι πολέµου. 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Οι σηµερινές εξελίξεις γύρω από το θέµα των αγνοουµένων. 

 
•  Ζητήµατα που αφορούν τους εγκλωβισµένους.   

(Ειδικότερα, το θέµα της επιδιόρθωσης κατοικιών εγκλωβισµένων.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 
Πέµπτη Σύνοδος 

• Η αναγκαιότητα κατάργησης των τελών άδειας κυκλοφορίας των µηχανοκίνητων 

οχηµάτων, ώστε τα τέλη αυτά να µεταφερθούν στα καύσιµα κίνησης.  

 
• Η αεροπορική τραγωδία της 14ης Αυγούστου 2005, οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται εκ µέρους των αεροπορικών εταιρειών στην Κύπρο και ο έλεγχος 

αυτός εκ µέρους των αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών. 

 
• Τα προβλήµατα που προκύπτουν από τον προτεινόµενο σχεδιασµό για την 

όδευση του αυτοκινητόδροµου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου µέσα από τον κάµπο του 

χωριού Αρεδιού. 

 
• Η άµεση αναγκαιότητα για επείγουσα λήψη απόφασης όσον αφορά την κατασκευή 

της µαρίνας της Πάφου (της οποίας η κατασκευή αποφασίστηκε και παλαιότερα) 

στον κόλπο των Ποτίµων, όπως έχει καθοριστεί από τις περιβαλλοντικές µελέτες. 

 
• Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα χρονοδιαγράµµατα βελτίωσης του 

δρόµου αερολιµένα Πάφου-Κάτω Πάφου (λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού) και η 

ανάγκη για επέκταση της βελτίωσης µέχρι την περιοχή “Πότιµα”, όπου θα 
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κατασκευαστεί η µαρίνα. 

 
• Η ανάγκη επίλυσης των προβληµάτων που υπάρχουν όσον αφορά τις προσβάσεις 

από τον αυτοκινητόδροµο Λεµεσού-Πάφου προς την κοινότητα Κουκλιών και άλλα 

ορεινά θέρετρα. 

 
• Η ασφάλεια στις τηλεπικοινωνίες και τα µέτρα τα οποία λαµβάνονται από πλευράς 

του κράτους για προστασία του απορρήτου της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. 

 
• Η αναγκαιότητα λήψης µέτρων για την ανακατασκευή της λεωφόρου Μακαρίου στη 

Γεροσκήπου, ώστε να υπάρξουν προσβάσεις στους καταστηµατάρχες και στους 

κατοίκους της λεωφόρου. 

 
• Η καθυστέρηση που παρατηρείται στο σχεδιασµό και κατασκευή του 

αυτοκινητόδροµου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς. 

 
• Προβλήµατα που δηµιουργούνται στις κοινότητες Σωτήρας και Λιοπετρίου από τη 

µετατροπή του δρόµου ∆εκέλειας-Πρωταρά  από αστικό σε υπεραστικό. 

 
• Η ανάγκη βελτίωσης και αναβάθµισης των δρόµων Σωτήρας-∆ερύνειας και της 

λεωφόρου 1ης Απριλίου στο Παραλίµνι. 

 
• Η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών της µελέτης και εκτέλεσης των έργων 

κατασκευής Γ΄ και ∆΄ φάσης του τουριστικού δρόµου Λάρνακας-∆εκέλειας και ο 

λόγος καθυστέρησης της έναρξης των εργασιών της Β΄ φάσης. 

 
• Η οδική προσπέλαση προς το Γυµνάσιο και Λύκειο Βεργίνας στη Λάρνακα, τα 

πολλά προβλήµατα που δηµιουργούνται στους κατοίκους της περιοχής και το 

κυκλοφοριακό χάος που δηµιουργείται κατά την ώρα έλευσης και αποχώρησης 

των µαθητών. 

 
• Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο σχεδιασµό και την κατασκευή των 

πολεοδοµικών έργων του δήµου Πάφου. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 
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Πέµπτη Σύνοδος 

•  Η ανάγκη για περαιτέρω διαφώτιση και πληθυσµιακό έλεγχο για την πρόληψη του 

καρκίνου του µαστού και τα µέτρα που λαµβάνονται από διάφορους φορείς. 

 
•  Προβλήµατα από την εφαρµογή του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόµου. 

 
•  Τα προβλήµατα που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκοµείο Λάρνακας και η ανάγκη 

επίσπευσης των διαδικασιών για την ανέγερση της νέας πτέρυγας. 

 
•  Τα προβλήµατα υγείας που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι της κοινότητας Κόρνου 

συνεπεία επιβαρύνσεων στο περιβάλλον. 

 
•  Η αντιµετώπιση µολυσµατικών περιστατικών υψηλής µεταδοτικότητας από τις 

Ιατρικές Υπηρεσίες. 

 
•  Η παρατηρούµενη έλλειψη οδοντιατρικών φαρµάκων. 

 
•  Προβλήµατα καρκινοπαθών. 

 
•  Η ανησυχητική αύξηση του αριθµού των ατόµων µε νευρική ανορεξία και βουλιµία 

στην Κύπρο και η ανάγκη υιοθέτησης µέτρων για την πρόληψη και την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού. 

 
•  Η ανεπαρκής λειτουργία του παιδοψυχιατρικού τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου 

Λεµεσού. 

 
•  Η καθυστέρηση επανέκδοσης των εγχειριδίων πληροφόρησης για τις πρόσθετες 

ουσίες στα τρόφιµα (Ε) και οι κίνδυνοι που πιθανόν να προκαλούνται για τη 

δηµόσια υγεία. 

 
•  Τα µέτρα πρόληψης τα οποία λαµβάνει το κράτος για προστασία των πολιτών από 

την γρίπη των πουλερικών. 

 
•  Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος ανίχνευσης των φορέων της αταξίας του 

Φρίτραϊχ σε άτοµα που κατάγονται από την επαρχία Πάφου, που έγινε µε 

χρηµατοδότηση της UNOPS από τον Απρίλιο του 2000 µέχρι το Νοέµβριο του 
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2002, και τρόπος πρόληψης και καταπολέµησής της. 

 
•  Ενηµέρωση για τις διαδικασίες και τη σύµβαση ανάθεσης της λειτουργίας του 

µαγνητικού τοµογράφου στο νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας. 

 
•  Ο εντοπισµός εντόµων σε σκευάσµατα φαρµάκων που παρασκευάζονται από τις 

Φαρµακευτικές Υπηρεσίες του κράτους. 

 
•  Η δυσµενής διάκριση των ατόµων µε ψωρίαση, η ανάγκη αντιµετώπισής τους ως 

ατόµων µε χρόνιες παθήσεις και η ισοδύναµη ανάγκη αντιµετώπισής τους από την 

πολιτεία. 

 
•  Προβλήµατα παιδοογκολογικού τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας. 

 
•  Η ανάγκη διεξαγωγής επιδηµιολογικής έρευνας και/ή η ανάγκη λεπτοµερούς 

ελέγχου όλων των περιβαλλοντικών παραγόντων στην περιοχή “Κουτσούλια” στα 

Κάτω Πολεµίδια. 

 
•  Η αναγκαιότητα ύπαρξης στα οφθαλµολογικά χειρουργεία των κρατικών 

νοσοκοµείων συσκευών φακοδριψίας και υαλοϊδεκτοµής και προβλήµατα που 

προκύπτουν από τη µη ύπαρξή τους. 

 
•  Τα προβλήµατα που προκύπτουν από την έλλειψη ιατρικού προσωπικού και 

αναγκαίων κρεβατιών για περίθαλψη ασθενών στον παθολογικό θάλαµο του 

Γενικού Νοσοκοµείου Πάφου. 

 
•  Ο περί Σύναψης Συµβάσεων Νόµος του 2003 και ο τρόπος εφαρµογής των 

σχετικών κανονισµών από τις Φαρµακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. 

 
•  Η µη λειτουργία του θαλάµου αποσυµπιέσεως του Γενικού Νοσοκοµείου 

Λάρνακας, τυχόν προβλήµατα όσον αφορά την υγεία των δυτών. 

 
Έκτακτη Σύνοδος 

•  Η ποιότητα των νερών κολύµβησης (θάλασσα, πισίνες) και οι κίνδυνοι για τη 

δηµόσια υγεία. 
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•  Η ανάγκη λειτουργίας Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στην Κύπρο προς 

επιστηµονική ρύθµιση όλων των προβληµάτων που άπτονται της υγείας του 

παιδιού. 

 
•  Οι κίνδυνοι για την υγεία από το ακατάλληλο νερό σε κερµατοδέκτες πώλησης 

πόσιµου νερού. 

 
•  Ενηµέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της κλινικής πλαστικής χειρουργικής και 

εγκαυµάτων µετά τη µετακίνησή της από το Μακάρειο Νοσοκοµείο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Επισκέψεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 
 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 

• Επίσκεψη στο στρατόπεδο Σταύρου Στυλιανίδη στον Κόρνο. 

(21.12.2005) 

 
• Επίσκεψη στο φυλάκιο 317 του 211 ΤΠ (Λήδρας). 

(28.12.2005) 

 
• Επίσκεψη στο φυλάκιο 308 του 213 ΤΠ (Καϊµακλί). 

(28.12.2005) 

 
• Επίσκεψη στο στρατόπεδο Σταυριανάκου (ΕΛ∆ΥΚ). 

(4.1.2006) 

 
•  Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Πάφου. 

(17.7.2006) 

 
•  Επίσκεψη στο στρατόπεδο Χρίστου Σαµάρα στην Αθαλάσσα. 

(21.7.2006) 

 
•  Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λάρνακας. 

(25.7.2006) 

 
  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα  

• Επίσκεψη στο Λύκειο Ακρόπολης (Λευκωσία). 

(9.12.2005) 

 
• Επίσκεψη στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα (Στρόβολος). 

(9.12.2005) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

• Επίσκεψη του προέδρου και µελών της επιτροπής στη Σλοβενία. 

(5-9.3.2006) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 

• Επίσκεψη στο κοινοτικό συµβούλιο Μαρί. 

(30.9.2005) 

 
• Επίσκεψη στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθµό Βασιλικού. 

(30.9.2005) 

 
• Επίσκεψη στην Τσιµεντοβιοµηχανία Βασιλικού. 

(30.9.2005) 

 
• Επίσκεψη στο ∆ηµαρχείο Λευκάρων. 

(30.9.2005) 

 
• Επίσκεψη στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθµό ∆εκέλειας. 

(14.10.2005) 

 
• Επίσκεψη στο συνοικισµό ΑΗΚ. 

(14.10.2005) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών 

• Επίσκεψη στις Κεντρικές Φυλακές. 

(5.10.2005) 

 
• Επίσκεψη στα νέα κτίρια του Ανώτατου ∆ικαστηρίου. 

(7.10.2005) 

 
• Επίσκεψη στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού. 

(24.10.2005) 

 
• Επίσκεψη στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Πάφου. 
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(25.10.2005) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

• Επίσκεψη στο νηπιαγωγείο “ΜΑΝΑ” (Καϊµακλί). 

(8.9.2005) 

 
• Επίσκεψη στο Β΄ ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου ∆οµετίου. 

(8.9.2005) 

 
• Επίσκεψη στο ∆΄ ∆ηµοτικό Σχολείο Στροβόλου - Αγίου Σπυρίδωνα. 

(8.9.2005) 

 
• Επίσκεψη στο Γυµνάσιο Αγλαντζιάς. 

(13.9.2005) 

 
• Επίσκεψη στο Περιφερειακό Γυµνάσιο Πέρα Χωρίου Νήσου. 

(13.9.2005) 

 
• Επίσκεψη στο Λύκειο Ιδαλίου. 

(13.9.2005) 

 
• Επίσκεψη στο Γυµνάσιο Αραδίππου. 

(21.9.2005) 

 
• Επίσκεψη στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου (Λάρνακα). 

(21.9.2005) 

 
• Επίσκεψη στην Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου (Λάρνακα). 

(21.9.2005) 

 
• Επίσκεψη στο ∆ηµοτικό Σχολείο Λειβαδιών (Λάρνακα). 

(21.9.2005) 

 
• Επίσκεψη στο Ε΄ ∆ηµοτικό Σχολείο Μούτταλλου (Πάφος). 

(27.9.2005) 
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• Επίσκεψη στο Β΄ Λύκειο Κύκκου (Πάφος). 

(27.9.2005) 

 
• Επίσκεψη στο Γυµνάσιο Αγίου Θεοδώρου (Πάφος). 

(27.9.2005) 

 
• Επίσκεψη στο ∆ηµοτικό Σχολείο Πάνω Πολεµιδιών (Καρµιώτισσα). 

(5.10.2005) 

 
• Επίσκεψη στο Γυµνάσιο Πολεµιδιών. 

(5.10.2005) 

 
• Επίσκεψη στο Λύκειο Πολεµιδιών. 

(5.10.2005) 

 
• Επίσκεψη στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου. 

(12.10.2005) 

 
• Επίσκεψη στο ∆ηµοτικό Σχολείο Φρεννάρους. 

(12.10.2005) 

 
• Επίσκεψη στο Λύκειο, στο Γυµνάσιο και στην Τεχνική Σχολή Παραλιµνίου. 

(12.10.2005) 

 
• Επίσκεψη στο Πανεπιστήµιο Κύπρου. 

(3.4.2006) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος  

•  Επίσκεψη στο ΧΥΤΑ Πάφου. 

(18.11.2005) 

 
•  Επίσκεψη στην Αγία Μαρινούδα Πάφου. 

(18.11.2005) 

 
•  Επίσκεψη στα λατοµεία Ανδρολίκου. 
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(18.11.2005) 

 
•  Επίσκεψη στην Κρίτου Τέρα. 

(18.11.2005) 

 
•  Επίσκεψη στην περιοχή Λίµνης (Πόλη της Χρυσοχούς). 

(18.11.2005) 

 
•  Επίσκεψη στο Ενεργειακό Κέντρο (πρώην Ελληνικές Χηµικές Βιοµηχανίες). 

(24.1.2006) 

 
•  Επίσκεψη στα τσιµεντοποιεία Βασιλικού. 

(24.1.2006) 

 
•  Επίσκεψη στο χώρο ανέγερσης του νέου ∆ηµαρχείου Λευκωσίας. 

(3.3.2006) 

 
•  Επίσκεψη στον υπό αναµόρφωση χώρο της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα. 

(3.3.2006) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας  

•  Επίσκεψη στο Νοσοκοµείο Αθαλάσσας. 

(23.6.2006) 

 
•  Επίσκεψη στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. 

(23.6.2006) 

 
•  Επίσκεψη στο Μακάρειο Νοσοκοµείο Λευκωσίας. 

(23.6.2006) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Συναντήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 

• Συνάντηση µε τον Υφυπουργό Άµυνας της Ρωσίας κ. Mickhail Arkadievich 

Dmitriev. 

(19.10.2005) 

 
• Συνάντηση µε τον αποχωρούντα Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς αντιστράτηγο κ. 

Αθανάσιο Νικολοδήµο. 

(22.12.2005) 

 
• Συνάντηση γνωριµίας µε το νέο Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς αντιστράτηγο κ. 

Κωνσταντίνο Μπισµπίκα. 

(19.1.2006) 

 
• Συνάντηση µε τον αποχωρούντα Υπαρχηγό της Εθνικής Φρουράς 

αντιστράτηγο κ. Φοίβο Κλόκκαρη. 

(1.3.2006) 

 
• Συνάντηση µε το νέο Υπουργό Άµυνας κ. Φοίβο Κλόκκαρη. 

(14.7.2006) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα  

• Συνάντηση µε εµπειρογνώµονες της Επιτροπής του Συµβουλίου της Ευρώπης 

ενάντια στο Ρατσισµό και τη Μισαλλοδοξία (ECRI) για αξιολόγηση της Κύπρου 

σε θέµατα διακρίσεων. 

(14.9.2005) 
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• Συνάντηση του προέδρου της επιτροπής µε αντιπροσωπία του Γραφείου του 

Επιτρόπου Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

(26.10.2005) 

 
• Συνάντηση και συζήτηση µε τον Παγκύπριο Σύνδεσµο Συγγενών και Φίλων 

Μοναχών. 

(8.11.2005) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

• Συνάντηση µε τον Παγκύπριο Σύνδεσµο Πτηνοτρόφων για συζήτηση των 

προβληµάτων τους και για εξεύρεση τρόπων στήριξης του κλάδου. 

(16.2.2006) 

 
• Συνάντηση γνωριµίας µε το νέο Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος κ. Φώτη Φωτίου και ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα που 

αφορούν τις αρµοδιότητες της επιτροπής. 

(6.7.2006) 

 
  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Φάκελο της Κύπρου 

• Συνάντηση του προέδρου της επιτροπής µε τον πρόεδρο της ∆ιαρκούς 

Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του ελληνικού 

κοινοβουλίου κ. Παναγιώτη Καµµένο στη Βουλή των Ελλήνων. 

(25.7.2006) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 

• Συνάντηση µε τον Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας και Προστασίας του 

Καταναλωτή κ. Μάρκο Κυπριανού. 

(4.10.2005) 

 
• Συνάντηση µε την κ. Linda Riordan, µέλος του βρετανικού κοινοβουλίου. 

(9.1.2006) 
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• Συνάντηση της επιτροπής µε το νέο Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη. 

(27.6.2006) 

 
 
 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 

• Συνάντηση µε τον Πρόεδρο της ιρλανδικής Γερουσίας κ. Rory Kiely και 

αντιπροσωπία του ιρλανδικού κοινοβουλίου. 

(16.1.2006) 

 
• Συνάντηση µε τον Α΄ Αντιπρόεδρο της σουηδικής Βουλής κ. Per Westerberg και 

βουλευτές που τον συνόδευαν. 

(24.1.2006) 

 
• Συνάντηση µε τον πρόεδρο και µέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

της Seimas της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας. 

(7.2.2006) 

 
• Συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό της Φινλανδίας κ. Matti Vanhanen. 

(16.3.2006) 

 
• Συνάντηση µε αντιπροσωπία της Οµάδας Φιλίας Αυστραλίας-Κύπρου του 

αυστραλιανού κοινοβουλίου. 

(5.7.2006) 

 
• Συνάντηση γνωριµίας µε το νέο Υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Λιλλήκα και 

ανταλλαγή απόψεων για θέµατα που αφορούν τις αρµοδιότητες της επιτροπής. 

(12.7.2006) 

 
• Συνάντηση µε τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Λιλλήκα για ενηµέρωση της 

επιτροπής σε θέµατα που αφορούν τη λειτουργία των κυπριακών 

διπλωµατικών αποστολών στο εξωτερικό. 

(29.8.2006) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών  

• Συνάντηση µε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου για ενηµέρωση της 

επιτροπής αναφορικά µε το σχεδιασµό της πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών σε θέµατα της αρµοδιότητάς του. 

(10.7.2006) 

 
• Συνάντηση µε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου για περαιτέρω 

ενηµέρωση της επιτροπής αναφορικά µε το σχεδιασµό της πολιτικής του 

Υπουργείου Εσωτερικών σε θέµατα της αρµοδιότητάς του. 

(19.7.2006) 

 
 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως  

• Συνάντηση γνωριµίας µε την Επίτροπο ∆ιοικήσεως. 

(21.6.2006) 

 
 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών  

• Συνάντηση µε το νέο Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως κ. Σοφοκλή 

Σοφοκλέους για ενηµέρωση της επιτροπής για την κυβερνητική πολιτική και τη 

δράση η οποία ακολουθείται γύρω από το θέµα των ίσων ευκαιριών µεταξύ 

ανδρών και γυναικών. 

(4.7.2006) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών  

• Συνάντηση µε την Επιτροπή του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λεµεσού. 

(24.10.2005) 

 
• Συνάντηση µε δικαστές του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λεµεσού. 

(24.10.2005) 

 
• Συνάντηση µε δικαστές του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Πάφου. 

(25.10.2005) 

 



 

 
 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2005-2006 
 

116 

 

• Συνάντηση µε την Επιτροπή του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πάφου. 

(25.10.2005) 

 
• Συνάντηση µε το νέο Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως κ. Σοφοκλή 

Σοφοκλέους για ενηµέρωση της επιτροπής σε θέµατα της αρµοδιότητάς της. 

(6.7.2006) 

 
 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 

• Συνάντηση µε το νέο Υπουργό Οικονοµικών κ. Μιχάλη Σαρρή για σκοπούς 

γνωριµίας και συζήτησης επί θεµάτων της αρµοδιότητάς του. 

(19.9.2005) 

 
• Συνάντηση µε αντιπροσωπία της Επιτροπής Οικονοµικών της Βουλής της 

Τσεχίας. 

(16.2.2006) 

 
• Συνάντηση µε κλιµάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της 

προώθησης της εφαρµογής των εθνικών προγραµµάτων για τη Στρατηγική της 

Λισαβόνας. 

(12.7.2006) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

• Συνάντηση µε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού κ. Πεύκιο Γεωργιάδη για 

ενηµέρωση της επιτροπής αναφορικά µε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 

και τα διάφορα προβλήµατα που προκύπτουν, καθώς και ανταλλαγή απόψεων 

για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. 

(20.9.2005) 

 
•  Συνάντηση µε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού κ. Πεύκιο Γεωργιάδη για 

ενηµέρωση της επιτροπής σχετικά µε θέµατα της αρµοδιότητάς της. 

(20.6.2006) 

 
 



 

 
 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2005-2006 
 

117 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

• Συνάντηση µε την κ. Linda Riordan, µέλος του βρετανικού κοινοβουλίου. 

(9.1.2006) 

 
• Συνάντηση µε τα παιδιά της Στ΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου Πέρα Ορεινής. 

(10.3.2006) 

 
 
 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-
Παθόντων 

• Συνάντηση µε τα µέλη της Εκτελεστικής Γραµµατείας της Παγκύπριας Ένωσης 

Προσφύγων (ΠΕΠ), που είχαν διοριστεί πρόσφατα, για αλληλοενηµέρωση σε 

θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. 

(16.11.2005) 

 
• Συνάντηση µε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου για ενηµέρωση και 

συζήτηση της προσφυγικής πολιτικής της κυβέρνησης. 

(30.11.2005) 

 
• Συνάντηση µε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου για ενηµέρωση και 

συζήτηση της προσφυγικής πολιτικής της κυβέρνησης. 

(5.7.2006) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

• Συνάντηση µε αντιπροσωπία µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου Ορόκληνης. 

(22.11.2005) 

 
•  Παρακολούθηση των εργασιών της επιτροπής από µαθητές της Ε΄ τάξης του Α΄ 

∆ηµοτικού Σχολείου Αγίου ∆οµετίου. 

(31.1.2006) 

 
• Συνάντηση µε τα µέλη του γαλλικού κοινοβουλίου κ. Guy Lengagne και  Didier 

Quentin. 
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(21.3.2006) 

 
•  Συνάντηση µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. Χάρη Θράσου για 

ενηµέρωση της επιτροπής σχετικά µε θέµατα της αρµοδιότητάς της. 

(20.6.2006) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

• Συνάντηση γνωριµίας µε το νέο Υπουργό Υγείας κ. Χάρη Χαραλάµπους και 

ανταλλαγή απόψεων για θέµατα της αρµοδιότητάς του. 

(29.6.2006) 

Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για Επαφή Βουλής - 
Ανώτατου ∆ικαστηρίου 

• Συνάντηση στο Ανώτατο ∆ικαστήριο µε την Επιτροπή Επαφής Ανώτατου 

∆ικαστηρίου - Βουλής. 

(18.10.2005) 

 
 
Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

∆ηµόσιων ∆απανών, Οικονοµικών και Προϋπολογισµού και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

πραγµατοποίησαν συνάντηση µε το µέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (European Court of Auditors) κ. Κίκη Καζαµία για την παρουσίαση της ετήσιας 

έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2004. 

(30.11.2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2005-2006 
 

119 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό 

 
 

2 0 0 5 
 

1. Συνεδρία Μόνιµης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, 

Μονακό. 

 

 1η - 2 Σεπτεµβρίου 

2. 51η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κοινοπολιτειακού 

Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου, Νησιά Φίτζι. 

 

 1η - 10 Σεπτεµβρίου 

3. Συνεδρία Επιτροπής Πολιτισµού, Επιστηµών 

και Παιδείας της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 6 Σεπτεµβρίου 

4. Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης της 

ΚΣΣΕ, Αττάλεια. 

 

 7 - 8 Σεπτεµβρίου 

5. 2η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Προέδρων 

Κοινοβουλίων, Νέα Υόρκη. 

 

 7 - 9 Σεπτεµβρίου 

6. Εγκαίνια 70ής ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη. 

 

 9 - 12 Σεπτεµβρίου 

7. Συνεδρία Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Γυναικών 

και Ανδρών της ΚΣΣΕ, Ρέυκιαβικ. 

 

 12  - 13 Σεπτεµβρίου 

8. Συνεδρία Επιτροπής Οικονοµικών και 

∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων, Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Εκπαίδευσης της 

Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης, Βρυξέλλες. 

 

 15 Σεπτεµβρίου 

9. Συνεδρία Επιτροπής Νοµικών και  15 - 16 Σεπτεµβρίου 
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Υποεπιτροπής Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της 

ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 
10. Ευρωασιατικό Κοινοβουλευτικό Φόρουµ για τη 

Μετανάστευση (Επιτροπή Μετανάστευσης, 

Προσφύγων και Πληθυσµού) της ΚΣΣΕ, 

Άλµατυ, Καζαχστάν. 

 

 15 - 17 Σεπτεµβρίου 

11. Συνεδρία Επιτροπής Προαγωγής της Ποιότητας 

Ζωής, των Ανθρώπινων Ανταλλαγών και του 

Πολιτισµού της Ευρωµεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Ρώµη. 

 

 19 Σεπτεµβρίου 

 

12. Επίσκεψη εργασίας στη Μόσχα του Εισηγητή 

της Επιτροπής Νοµικών Υποθέσεων και 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ για το 

θέµα “Η αµεροληψία της δικαιοσύνης σε 

ποινικές υποθέσεις που αφορούν κατασκοπεία 

ή αποκάλυψη κρατικών µυστικών”. 

 

 21η - 24 Σεπτεµβρίου 

13. Συνεδρία Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων, 

Υγείας και Οικογενειακών Υποθέσεων της 

ΚΣΣΕ, Μόσχα. 

 

 23 Σεπτεµβρίου 

14. 4ο Μέρος Συνόδου 2005 της ΚΣΣΕ, 

Στρασβούργο. 

 

 3 - 7 Οκτωβρίου 

15. Φθινοπωρινές Συναντήσεις της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού 

για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην 

Ευρώπη, Σβέτι Στεφάν, Μαυροβούνιο. 

 

 5 - 12 Οκτωβρίου 

16. 6η ∆ιακοινοβουλευτική Συνάντηση για την 

Ανανεώσιµη Ενέργεια και την Ενεργειακή 

Αποδοτικότητα, Εδιµβούργο. 

 6 - 8 Οκτωβρίου 
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17. 34η ∆ιάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), 

Λονδίνο. 

 

 9 - 11 Οκτωβρίου 

18. Κοινοβουλευτική Συνάντηση στα πλαίσια της 

33ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης της 

UNESCO, Παρίσι. 

 

 12 Οκτωβρίου 

19. Συνεδρία Υποεπιτροπής Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ, Γενεύη. 

 

 13 Οκτωβρίου 

20. 113η ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη, Γενεύη. 

 

 16 - 19 Οκτωβρίου 

21. ∆εύτερη ∆ιεθνής ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη 

για την Καταπολέµηση της Τροµοκρατίας, 

Μόσχα. 

 

 18 - 19 Οκτωβρίου 

22. Συνεδρίες ∆ιευρυµένης Προεδρικής Επιτροπής 

της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της ∆ΕΕ, 

Λονδίνο. 

 

 19 - 20 Οκτωβρίου 

23. Συνάντηση των προέδρων των Επιτροπών 

Γεωργίας των δέκα νέων χωρών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (διοργάνωση του 

ουγγρικού κοινοβουλίου), Βουδαπέστη. 

 

 19 - 21η Οκτωβρίου 

24. Συνεδρία Υποεπιτροπής Μετανάστευσης της 

ΚΣΣΕ, Αθήνα. 

 

 20 - 21η Οκτωβρίου 

25. Επίσηµη επίσκεψη Προέδρου Βουλής στη 

Σλοβακία. 

 

 23 - 26 Οκτωβρίου 

26. Συνάντηση προέδρων Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων των 

 30 Οκτωβρίου - 1η 

Νοεµβρίου  
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κοινοβουλίων των χωρών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Λονδίνο. 

 

 

27. Εορτασµοί για τη 15η επέτειο της ίδρυσης της 

Βουλής της ∆ηµοκρατίας της Αρµενίας, 

Γερεβάν. 

 

 30 Οκτωβρίου - 4 

Νοεµβρίου  

 

28. Συµµετοχή σε αποστολή της ΚΣΣΕ για την 

παρακολούθηση των εκλογών στο 

Αζερµπαϊτζάν. 

 

 4 - 7 Νοεµβρίου  

29. Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στην Αθήνα. 

 

 6 - 7 Νοεµβρίου 

30. Συνάντηση προέδρων Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών Άµυνας των κοινοβουλίων των 

χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Λονδίνο. 

 

 7 - 8 Νοεµβρίου 

31. Παγκόσµιο Κοινοβουλευτικό Φόρουµ “Habitat”, 

Ραµπάτ. 

 

 10 - 11 Νοεµβρίου 

32. 4η Συνάντηση Κύκλου Μεσογειακών 

Κοινοβουλευτικών για Αειφόρο Ανάπτυξη, 

Βηρυτός. 

 

 14 - 15 Νοεµβρίου 

33. Συνάντηση των Επιτροπών Περιβάλλοντος και 

Γεωργίας των εθνικών κοινοβουλίων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Λονδίνο. 

 

 19 - 22 Νοεµβρίου 

34. 6η Γενική Συνέλευση Συνδέσµου Ασιατικών 

Κοινοβουλίων για την Ειρήνη (ΑΑΡΡ), Πατάγια, 

Ταϊλάνδη. 

 

 19 - 24 Νοεµβρίου 
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35. 2η Σύνοδος της Ευρωµεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Ραµπάτ, 

Μαρόκο. 

 

 20 - 21η Νοεµβρίου 

36. 5η Ευρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη Προέδρων 

Κοινοβουλίων, Βαρκελώνη. 

 

 25 - 26 Νοεµβρίου 

37. ∆ιάσκεψη των προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των χωρών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπό ένταξη 

χωρών µε θέµα τη διεθνή ανάπτυξη, Λονδίνο. 

 

 27 - 28 Νοεµβρίου 

38. Συµµετοχή σε αποστολή της ΚΣΣΕ για την 

παρακολούθηση των προεδρικών εκλογών στο 

Καζαχστάν, Άλµατυ. 

 

 3 - 5 ∆εκεµβρίου 

39. ∆ιεθνής διάσκεψη µε θέµα “Τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα και η θανατική ποινή”,  Τόκιο. 

 

 3 - 8 ∆εκεµβρίου 

40. Β΄ Μέρος 51ης Συνόδου της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης της ∆ΕΕ, Παρίσι. 

 

 5 - 7 ∆εκεµβρίου 

 

2 0 0 6 
 

41. 18η  ∆ιάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων 

Κοινοπολιτείας, Ναϊρόµπι. 

 

 3 - 8  Ιανουαρίου 

42. Συνεδρία Πολιτικής Επιτροπής της ΚΣΣΕ, 

Παρίσι. 

 

 9 Ιανουαρίου 

43. Συνεδρία της 6ης Οµάδας Εργασίας της 

Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης (ΕΜΚΣ) µε όρους εντολής την 

 9 Ιανουαρίου 
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εξεύρεση τρόπων για συµµετοχή της ΕΜΚΣ στο 

Ίδρυµα “Anna Lindh” για το ∆ιάλογο µεταξύ 

Πολιτισµών, Παρίσι. 

 
44. Συνεδρία Επιτροπής Οικονοµικών και 

Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ, Λονδίνο.    

  

 19 - 21η Ιανουαρίου 

45. 1ο Μέρος Συνόδου 2006 ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 

 

 23 - 27 Ιανουαρίου 

46. Παρακολούθηση εκλογών για το Παλαιστινιακό 

Νοµοθετικό Συµβούλιο, Ραµάλα και Γάζα. 

  

 24 - 26 Ιανουαρίου 

47. Συνεδρία της 3ης Οµάδας Εργασίας της 

Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης (ΕΜΚΣ): Συνθήκες 

Μετασχηµατισµού του FEMIP στην 

Ευρωµεσογειακή Τράπεζα Ανάπτυξης, Τύνιδα. 

 

 27 Ιανουαρίου 

48. 2η Κοινοβουλευτική Συνάντηση για τη 

Στρατηγική της Λισαβόνας, Βρυξέλλες. 

 

 31η Ιανουαρίου - 1η 

Φεβρουαρίου 

 

49. Χοροεσπερίδα Οµοσπονδίας Εκπαιδευτικών 

Συλλόγων Ελλήνων Κυπρίων Αγγλίας, Λονδίνο. 

 

 4 Φεβρουαρίου 

50. Συνεδρίες Επιτροπών της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης της ∆ΕΕ, Βρυξέλλες. 

 

 8 Φεβρουαρίου  

51. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων 

των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(COSAC), Βιέννη. 

 

 19 - 20 Φεβρουαρίου 

 

52. Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στην Ιταλία. 

 

 19 - 20 Φεβρουαρίου 
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53. ∆ιακοινοβουλευτική Συνάντηση που 

διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

µε θέµα “Πώς µπορεί να τονωθεί η ανάπτυξη 

στη Ζώνη του Ευρώ”, Βρυξέλλες. 

 

 20 - 21η Φεβρουαρίου 

54. Επίσκεψη προέδρου και αντιπροσωπίας της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων στην Αθήνα. 

 

 21η - 24 Φεβρουαρίου 

55. Κοινοβουλευτικό Φόρουµ Μικρών Ευρωπαϊκών 

Κρατών, Μονακό. 

 

 27 - 28 Φεβρουαρίου 

 

56. Συνεδρία Αd Ηoc Επιτροπής της ΚΣΣΕ για την 

Παρακολούθηση Βουλευτικών Εκλογών στην 

Ουκρανία, Κίεβο. 

 

 27 Φεβρουαρίου  -  3 

Μαρτίου 

57. Παρακολούθηση εργασιών του Λαϊκού 

Κογκρέσου της Λιβύης και πολιτικές επαφές 

υπό την αιγίδα της βοηθού γενικού γραµµατέως 

του Κογκρέσου, αρµόδιας για θέµατα γυναίκας,  

Σύρτη, Λιβύη. 

 

 28 Φεβρουαρίου - 2 

Μαρτίου 

 

58. Επίσκεψη του προέδρου και αντιπροσωπίας 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας στη 

Σλοβενία. 

 

 5 - 9 Μαρτίου 

59. Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στην Αυστρία. 

 

 7 - 9 Μαρτίου 

 

60. Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης της 

ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 8 Μαρτίου 

61. Συνεδρία Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 13 Μαρτίου 
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62. Συνεδρία Πολιτικής Επιτροπής της ΚΣΣΕ, 

Παρίσι. 

 

 14 Μαρτίου 

63. Συνεδρία Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων, 

Υγείας και Οικογενειακών Υποθέσεων της 

ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 15 Μαρτίου 

64. Συνεδρία Μόνιµης  Επιτροπής της ΚΣΣΕ, 

Παρίσι. 

 

 17 Μαρτίου 

65. Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην 

Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 

 

 21η - 24 Μαρτίου 

66. Παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών 

στην Ουκρανία, εκ µέρους της ΚΣΣΕ, Κίεβο. 

 

 23 - 27 Μαρτίου 

67. 2η Σύνοδος της Ευρωµεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Βρυξέλλες. 

 

 26 - 27 Μαρτίου 

68. Συνεδρία Πολιτικής Επιτροπής και συνεδρία 

Επιτροπής Κοινοβουλευτικών και ∆ηµόσιων 

Σχέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης, Παρίσι. 

 

 4 Απριλίου 

 

69. 2ο Μέρος Συνόδου 2006 ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 

 

 10 - 13 Απριλίου  

70. 37ο  Περιφερειακό Συνέδριο Βρετανικών Νήσων 

και Μεσογείου του Κοινοπολιτειακού 

Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου, Μάλτα. 

 

 23 - 28 Απριλίου 

71. Συνεδρία ∆ιευρυµένης Προεδρικής Επιτροπής 

και σεµινάριο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

της ∆ΕΕ µε θέµα “Οικοδοµώντας µια ασφαλή 

Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσµο: 

Κοινοβουλευτική ευθύνη και δράση στη 

 23 - 25 Απριλίου 
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διαµόρφωση της κοινής γνώµης για την 

ασφάλεια και άµυνα”, Λονδίνο. 

 
72. Συνεδρία Υποεπιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων 

της Πολιτικής Επιτροπής της ΚΣΣΕ, Αγία 

Πετρούπολη. 

 

 27 - 28 Απριλίου 

73. 114η  Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής 

Ένωσης, Ναϊρόµπι. 

 

 4 - 12 Μαΐου  

74. Παρακολούθηση των επαναληπτικών 

βουλευτικών εκλογών στο Αζερµπαϊτζάν, εκ 

µέρους της ΚΣΣΕ, Μπακού. 

 

 11 - 13 Μαΐου  

75. Συνεδρία Μόνιµης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, 

Μόσχα. 

 

 27 - 29 Μαΐου 

76. Συνεδρία Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 7 Ιουνίου 

77. Ετήσια συνάντηση των προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Προϋπολογισµού των εθνικών κοινοβουλίων 

των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Βρυξέλλες. 

 

 21η Ιουνίου 

78. 13η Ετήσια Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης 

της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

Ορθοδοξίας (∆ΣΟ), Βενετία. 

 

 21η - 25 Ιουνίου 

79. Συνεδρία της Επιτροπής Οικονοµικών και 

Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 23 Ιουνίου 

80. 3ο Μέρος Συνόδου 2006 ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 

 

 26 - 30 Ιουνίου 

81. ∆ιάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των χωρών  29 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 
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µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κοπεγχάγη. 

 
82. 15η Ετήσια Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Οργανισµού για την Ασφάλεια 

και Συνεργασία στην Ευρώπη, Βρυξέλλες. 

 

 3 - 7 Ιουλίου  

83. Εκδηλώσεις για τις επετείους του 

πραξικοπήµατος και της εισβολής από την 

παροικία στην Αυστραλία, Μελβούρνη και 

Σίδνεϋ. 

 

 14 - 25 Ιουλίου 

84. Εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού 

Κέντρου ∆ελφών για τις επετείους του 

πραξικοπήµατος και της εισβολής, ∆ελφοί. 

 

 20 Ιουλίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Επισκέψεις Προέδρου Βουλής στο εξωτερικό 

 
 

2 0 0 5 
 

1. 2η  Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Προέδρων 

Κοινοβουλίων, Νέα Υόρκη. 

 

 7 - 9 Σεπτεµβρίου 

2. Επίσηµη επίσκεψη Προέδρου Βουλής στη 

Σλοβακία. 

 

 23 - 26 Οκτωβρίου 

3. Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στην Αθήνα. 

 

 6 - 7 Νοεµβρίου 

2 0 0 6 
 

4.  Χοροεσπερίδα Οµοσπονδίας Εκπαιδευτικών 

Συλλόγων Ελλήνων Κυπρίων Αγγλίας, Λονδίνο. 

 

 4 Φεβρουαρίου 

5. Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στην Ιταλία. 

 

 19 - 20 Φεβρουαρίου 

 

6. Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής 

στην Αυστρία. 

 

 7 - 9 Μαρτίου 

 

7. Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

 

 21η  - 24 Μαρτίου 

8. ∆ιάσκεψη Προέδρων κοινοβουλίων των χωρών 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κοπεγχάγη. 

 

 29 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Επισκέψεις κοινοβουλευτικών αποστολών και 
συνεδριάσεις επιτροπών στην Κύπρο 

 
 

2 0 0 5 
 

1. Επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου κ. Josep Borrell Fontelles. 

 

 3 - 6 Οκτωβρίου 

2. Επίσκεψη του µέλους της Βουλής των Κοινοτήτων 

και µέλους της οµάδας “Φίλοι της Κύπρου” κ. 

Andrew Dismore. 

 

 5 - 7 Οκτωβρίου 

3. Επίσκεψη του Προέδρου του γερµανικού 

κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου και 

αντιπροσωπίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων της ίδιας Βουλής. 

 

  

 

20 Οκτωβρίου 

4. Επίσκεψη του αντιπροέδρου και µελών της 

Μόνιµης Επιτροπής του Εθνικού Λαϊκού 

Κογκρέσου της επαρχίας Σιτσουάν της Λαϊκής 

∆ηµοκρατίας της Κίνας. 

 

  26 - 28 Οκτωβρίου  

5. Επίσκεψη του Αναπληρωτή Προέδρου της 

Κρατικής ∆ούµας της Ρωσικής Οµοσπονδίας κ. 

Valentin  Kuptsov. 

 

  23 - 26 Νοεµβρίου 

6. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Οµάδας Φιλίας 

Γαλλίας-Κύπρου στη γαλλική Εθνοσυνέλευση. 

 

  5 - 9 ∆εκεµβρίου 

2 0 0 6 
 

7. Επίσκεψη στην Κύπρο της Βρετανίδας Εργατικής  8 - 10  Ιανουαρίου  
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βουλευτού κ. Linda Riordan. 
 

8. Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και µελών 

της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 

Γερουσίας της Τσεχίας. 

 

  

 

10 - 13 Ιανουαρίου 

9. Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της 

Ιρλανδικής Γερουσίας κ. Rory Kiely και 

αντιπροσωπίας του ιρλανδικού κοινοβουλίου. 

 

  

 

14 - 19 Ιανουαρίου 

10. Επίσκεψη στην Κύπρο του Α΄ Αντιπροέδρου κ. 

Per Westerberg και αντιπροσωπίας του 

σουηδικού κοινοβουλίου. 

 

  

 

23 - 26 Ιανουαρίου 

11. 2η Ηµερίδα για τις Σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας, 

Λεµεσός. 

 

 27 Ιανουαρίου 

12. Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου της Οµάδας 

Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου στη Γαλλική Γερουσία. 

  

  30 Ιανουαρίου 

13. Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και 

αντιπροσωπίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων της Βουλής της Λιθουανίας. 

 

  5 - 8 Φεβρουαρίου 

14. Επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή 

Προέδρου και αντιπροσωπίας της  Βουλής της 

Τσεχίας. 

 

  

 

14 - 17 Φεβρουαρίου  

15. Επίσκεψη στην Κύπρο του εκ των Αντιπροέδρων 

της ουγγρικής Εθνοσυνέλευσης δόκτορος Gabor 

Vilagosi. 

 

  
 

21η - 25 Φεβρουαρίου  

16. Επίσκεψη στην Κύπρο του Α΄ Αντιπροέδρου κ. 

Wang Zhaoguo και αντιπροσωπίας του Εθνικού 

Λαϊκού Κογκρέσου της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της 

  

 

13 - 15 Ιουνίου 
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Κίνας. 

 
 

17. Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και 

αντιπροσωπίας της Οµάδας Φιλίας Αυστραλίας-

Κύπρου στο αυστραλιανό κοινοβούλιο. 

 

  
 

2 - 7 Ιουλίου 

18. Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της 

Βουλής των Ελλήνων. 

 

  18 - 22 Ιουλίου 

19. Επίσκεψη στην Κύπρο Βρετανών βουλευτών. 

 

  26 - 28 Ιουλίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

Εκπροσώπηση της Βουλής σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς  
κοινοβουλευτικούς οργανισµούς 

 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Άντρος Κυπριανού Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Χρήστος Πουργουρίδης Μέλος αντιπροσωπίας 

Αντιγόνη Παπαδοπούλου Αναπληρωµατικό µέλος 

Φειδίας Σαρίκας Αναπληρωµατικό µέλος 

 

∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος Αναστασιάδης Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Τάκης Χατζηγεωργίου Μέλος 

Νίκος Κλεάνθους Μέλος 

Γιώργος Βαρνάβα Μέλος 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Αριστοφάνης Γεωργίου Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Ελένη Θεοχάρους Μέλος 

Σοφοκλής Φυττής /  Άγγελος Βότσης Μέλος 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Σταύρος Ευαγόρου  Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Χρήστος Στυλιανίδης Μέλος 
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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 

Κύπρος Χρυσοστοµίδης  Μέλος 

∆ηµήτρης Συλλούρης  Μέλος 

 
ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος Κατσουρίδης Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Νίκος  Αναστασιάδης Μέλος 

Νίκος Κλεάνθους/Μάριος Καρογιάν Μέλος 

 

∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
Λευτέρης Χριστοφόρου Μέλος 

Άγγελος Βότσης/Σοφοκλής Φυττής  Μέλος 

 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ  ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΙΡΗΝΗ   

 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
Νίκος  Αναστασιάδης Αρχηγός Αντιπροσωπίας 

  Μέλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

Κατάλογος εθνικών κοινοβουλίων στα οποία λειτουργούν 
κοινοβουλευτικές οµάδες φιλίας µε την Κύπρο 

 
 

 
• Αλβανία • Κουρδιστάν 

• Αρµενία • Λεττονία 

• Αυστραλία • Λευκορωσία  

• Βέλγιο • Λίβανος 

• Βολιβία • Λιβύη 

• Βουλγαρία • Λιθουανία 

• Γαλλία • Μαρόκο  

• Γερµανία • Μολδαβία 

• Ελβετία • Ουγγαρία 

• Εσθονία • Ουκρανία 

• Ιαπωνία • Πολωνία 

• Ινδία • Ρουµανία 

• Ιράν • Ρωσία 

• Ιρλανδία • Σαουδική Αραβία 

• Ιταλία • Σερβία 

• Καναδάς • Σλοβενία 

• Κένυα • Σρι Λάνκα 

• Κονγκό • Συρία 

• Κούβα • Τσεχία 

• Κουβέιτ • Φινλανδία 

 

  

 



 

 
 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2005-2006 
 

136 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 

Οι σηµαντικότερες δραστηριότητες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

 
 
Τα σηµαντικότερα νοµοσχέδια/προτάσεις νόµου/κανονισµοί που εξετάστηκαν 
από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και ψηφίστηκαν/ 
εγκρίθηκαν από την ολοµέλεια 

• Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της 

Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικός) Νόµος του 2005. 

(Κύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της 

Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπογράφτηκε στο Λουξεµβούργο 

από τους αρχηγούς των κρατών µελών στις 25 Απριλίου 2005). 

 
• Ο περί της Πέµπτης Τροποποίησης του Συντάγµατος Νόµος του 2006. 

(Τροποποίηση µη θεµελιωδών άρθρων του συντάγµατος, έτσι ώστε αυτό να 

προσαρµοστεί στις συνθήκες που δηµιουργούνται και στις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την προσχώρηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, καθώς και στις διεθνείς υποχρεώσεις που ανέλαβε η ∆ηµοκρατία 

αναφορικά µε την έκδοση ή παράδοση πολιτών της που διέπραξαν ποινικά 

αδικήµατα στην αλλοδαπή). 

 
Τα σηµαντικότερα θέµατα που εξετάστηκαν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

• Ανταλλαγή απόψεων για πιο εύρυθµη συνεργασία και συντονισµό ενεργειών 

µεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και Βουλής σε θέµατα που αφορούν τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
• Η Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις 

Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά (Οδηγία Μπόλκεσταϊν). 

 
• Η Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 

Πρόσβαση στην Αγορά Λιµενικών Υπηρεσιών. 
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• Το Εθνικό Πρόγραµµα για τη Στρατηγική της Λισαβόνας. 

 
• Η προετοιµασία της χώρας µας για την ένταξή της στην Ευρωζώνη και την 

υιοθέτηση του ευρώ.  

 
• Η Πρόταση Οδηγίας για τη ∆ιατήρηση ∆εδοµένων για Σκοπούς της ∆ιερεύνησης 

και ∆ίωξης Σοβαρών Ποινικών Αδικηµάτων. 

 
Συναντήσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

• Συνάντηση της επιτροπής µε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. 

Josep Borrell Fontelles (4.10.2005). 

 
• Συνάντηση της επιτροπής µε το µέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (European Court of Auditors) κ. Κίκη Καζαµία (30.11.2005). 

 
• Συνάντηση της επιτροπής µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων της Γερουσίας της Τσεχίας (11.1.2006). 
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* Η΄Ε΄ Βουλευτική Περίοδος-Έκτακτη Σύνοδος (1η Ιουνίου - 15 Ιουλίου 2006) 
 


