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Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων στοχεύει στην παρουσίαση του έργου της Βουλής

των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια της Πρώτης Συνόδου της Δέκατης Βουλευτικής

Περιόδου.  Το έργο αυτό αφορά δραστηριότητες του νομοθετικού σώματος σε όλους

τους τομείς:  νομοθετική εργασία και κοινοβουλευτικό έλεγχο,  διεθνείς σχέσεις, 

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

και την επικοινωνία σε συνάρτηση με την τεχνολογία και την πληροφορική.

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας του Προέδρου της Βουλής, αλλά και των 

αρχηγών/εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων για βελτίωση της λειτουργίας

της ολομέλειας του σώματος και των κοινοβουλευτικών επιτροπών, αποφασίστηκε η

κατανομή των συνεδριάσεων των επιτροπών σε όλες τις μέρες της εβδομάδας.  Η 

διευθέτηση αυτή στοχεύει στη διευκόλυνση των μελών της Βουλής να συμμετέχουν 

ουσιαστικά στο έργο των επιτροπών.  Αποφασίστηκε επίσης όπως η ολομέλεια και οι

κοινοβουλευτικές επιτροπές αρχίζουν ενωρίτερα το έργο τους μετά τις θερινές διακοπές

του σώματος.  Εξάλλου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της ολομέλειας, 

τροποποιήθηκε ο Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων, για να τεθεί χρονικό

όριο στην υποβολή τροπολογιών επί νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου.  Πρόθεση

είναι ο κανονισμός της Βουλής να τροποποιηθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της 

επόμενης συνόδου.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η Βουλή παρουσίασε ένα σημαντικό νομοθετικό έργο,

παρά τα στενά χρονικά πλαίσια στα οποία κινήθηκε, ιδιαίτερα όσον αφορά στην 

υιοθέτηση μέτρων για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.  Παρατηρήθηκε επίσης

καθυστέρηση στην κατάθεση των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων 

δημόσιου δικαίου, παρά τις παραστάσεις του Προέδρου του σώματος.

Η υπό επισκόπηση περίοδος σηματοδοτήθηκε από την έναρξη της κυπριακής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η πρωτοφανής αυτή πρόκληση

συνεπάγεται και υποχρεώσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων ως κοινοβουλίου της

προεδρεύουσας χώρας.  Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν τη διοργάνωση από

τη Βουλή αριθμού διασκέψεων προέδρων κοινοβουλευτικών επιτροπών των χωρών

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διάφορα
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σημαντικά θέματα, καθώς και επισκέψεις στην Κύπρο αντιπροσωπιών των πολιτικών

ομάδων και επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιτροπών εθνικών 

κοινοβουλίων για συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Βουλής και τις αρμόδιες 

κοινοβουλευτικές επιτροπές του σώματος.  Ήδη πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο με

μεγάλη επιτυχία δύο διασκέψεις:  η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών

Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και η ιδρυτική σύνοδος της Διακοινοβουλευτικής

Διάσκεψης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την

Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).

Παράλληλα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Προεδρία του Συμβουλίου

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέχισε την έντονη 

δραστηριότητά της και σε άλλους τομείς των διεθνών σχέσεών της.  Πραγματοποιήθηκαν

σημαντικές επισκέψεις του Προέδρου και αντιπροσωπιών της Βουλής σε άλλες χώρες,

ενώ Πρόεδροι και αντιπροσωπίες ξένων κοινοβουλίων, καθώς και ξένοι ανώτατοι 

κρατικοί αξιωματούχοι επισκέφτηκαν την Κύπρο.  Όπως ήταν φυσικό, το κύριο θέμα

συζήτησης ήταν το κυπριακό πρόβλημα και η απαράδεκτη πολιτική της Τουρκίας, ενώ

καταγγέλθηκαν και οι τουρκικές απειλές σε σχέση με το κυρίαρχο δικαίωμα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας να εκμεταλλευτεί την αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ)

της.  Οι τουρκικές μεθοδεύσεις καταγγέλθηκαν και σε επιστολές του Προέδρου της 

Βουλής προς ομολόγους του άλλων κοινοβουλίων και σε Προέδρους διεθνών 

κοινοβουλευτικών οργανισμών.  Αντικείμενο των επαφών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων στο διεθνές επίπεδο υπήρξαν και οι προτεραιότητες της κυπριακής

Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι απορρέουσες 

υποχρεώσεις της Βουλής.

Όσον αφορά στον τομέα της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό

κεκτημένο, η Βουλή υιοθέτησε ένα σημαντικό αριθμό νομοσχεδίων.  Δυστυχώς, το 

πρόβλημα της μη έγκαιρης κατάθεσης εναρμονιστικών νομοσχεδίων συνεχίστηκε και

στην υπό επισκόπηση περίοδο, παρά τα σχετικά διαβήματα του Προέδρου της Βουλής

προς την εκτελεστική εξουσία, αλλά και αναφορές από το βήμα της ολομέλειας.

Η Βουλή άρχισε εξάλλου την εξέταση της εφαρμογής των αρχών της επικουρικότητας

και της αναλογικότητας σε νομοθετικές προτάσεις που πηγάζουν από την ΕΕ, 

αρμοδιότητα που πηγάζει από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.  Συνέχισε επίσης να 
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εξετάζει, τόσο στο επίπεδο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων όσο και στο επίπεδο άλλων αρμόδιων κοινοβουλευτικών

επιτροπών, σημαντικά θέματα που απασχολούν την ΕΕ, για σκοπούς ενημέρωσης,

αλλά και στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου, που επίσης προβλέπεται από τη Συνθήκη

της Λισαβόνας.

Kατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνήλθε στο κτίριο της Βουλής στη δέκατη τρίτη

ετήσια σύνοδό της η Βουλή των Γερόντων, που οργανώνεται από το Παγκύπριο 

Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) και το συντονιστικό σώμα της Βουλής

των Γερόντων και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής, ένας θεσμός που

διευρύνει και ενισχύει τον κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζει η Βουλή των 

Αντιπροσώπων. Το ΠΣΣΕ διοργάνωσε επίσης τη Β΄ Ειδική Σύνοδο της Κοινωνίας των

Πολιτών, υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε

η ετήσια σύνοδος της κυπριακής Παιδοβουλής, που διοργανώνεται από την Παγκύπρια

Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ) και τελεί υπό

την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος και προήδρευσε των εργασιών της.

Οργανώθηκε επίσης για πρώτη φορά από το ΠΣΣΕ, το συντονιστικό σώμα της Βουλής

των Γερόντων και την ΠΣΕΠΕΠ η Α΄ Κοινή Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων και της

κυπριακής Παιδοβουλής, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και

Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών. Των εργασιών της συνόδου προήδρευσε ο Πρόεδρος

της Βουλής.  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνεχίζει να παρουσιάζει αξιόλογο έργο και στον τομέα

των εκδηλώσεων/εκδόσεων. Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις πολιτιστικού, αλλά και

κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως απόδοσης τιμής στα πρώην μέλη της Βουλής των

Αντιπροσώπων από το 1997 και εντεύθεν, στον Κύπριο νομπελίστα Χριστόφορο 

Πισσαρίδη και άλλους, μνήμης και τιμής για το Μιχάλη Κακογιάννη, για το Μέλαθρον

Αγωνιστών ΕΟΚΑ,  ημερίδα με θέμα “Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Β΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος. 10 χρόνια φρίκης, 81 εκατομμύρια χαμένες ζωές”, εκδήλωση-συναυλία 

μνήμης και τιμής για το μεγάλο δημιουργό κυπριακής καταγωγής Μάνο Λοΐζο, με τη

συμπλήρωση 30 χρόνων από τον πρόωρο θάνατό του κ.ά. Στα πλαίσια της εκδοτικής

δραστηριότητας που αναπτύχθηκε κατά την υπό αναφορά περίοδο ολοκληρώθηκε η

εκπόνηση των εκδόσεων “Βουλή των Αντιπροσώπων - Δέκατη Βουλευτική Περίοδος

2011-2016” και “Βιογραφικά Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας”.
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Συνεχίστηκαν ακόμη σε αυξημένο βαθμό οι επισκέψεις φοιτητών και μαθητών στο 

κτίριο της Βουλής, με στόχο την ενημέρωση των επισκεπτών για το έργο της 

νομοθετικής εξουσίας, θεσμός που συμβάλλει στην εξοικείωση των παιδιών και των

νέων με τα δημοκρατικά θέσμια και διαδικασίες. 
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Β.     ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γενικά

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο (Πρώτη Σύνοδος της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου)

οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγματοποίησαν ένα σημαντικά μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων,

που ανήλθε συνολικά στις επτακόσιες έντεκα (711).  Σημειώνεται ότι κατά τις αμέσως

τέσσερις προηγούμενες συνόδους της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου ο αντίστοιχος

αριθμός συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών ήταν ενενήντα μία (91) κατά

την Έκτακτη Σύνοδο, πεντακόσιες είκοσι τέσσερις (524) κατά την Πέμπτη Σύνοδο της

Ένατης Βουλευτικής Περιόδου, επτακόσιες πέντε (705) κατά την Τέταρτη Σύνοδο και

εξακόσιες είκοσι (620) κατά την Τρίτη Σύνοδο της ίδιας βουλευτικής περιόδου.  Ο 

συνολικός αριθμός των συνεδριάσεων της Πρώτης Συνόδου της Δέκατης Βουλευτικής

Περιόδου κρίνεται ικανοποιητικός και αυξημένος συγκριτικά με τις τέσσερις προηγούμενες

συνόδους της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου.  Ο αριθμός των συνεδριάσεων που

πραγματοποίησε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή κατά την υπό αναφορά σύνοδο 

εμφαίνεται στο Παράρτημα Ι, που επισυνάπτεται.   

Στα πλαίσια των συνεδριάσεών τους οι κοινοβουλευτικές επιτροπές εξέτασαν και 

προώθησαν στη Βουλή για ψήφιση/έγκριση διακόσια πενήντα πέντε (255) νομοσχέδια,

εξήντα δύο (62) προτάσεις νόμου, καθώς και εκατόν είκοσι τρεις (123) κανονισμούς.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι κατά τις προηγούμενες συνόδους (Πέμπτη Τακτική και

Έκτακτη Σύνοδο της Ένατης Βουλευτικής Περιόδου) ψηφίστηκαν από την ολομέλεια

της Βουλής διακόσια δεκαέξι (216) νομοσχέδια και τριάντα (30) προτάσεις νόμου και

εγκρίθηκαν ενενήντα τέσσερις (94) κανονισμοί.  Η Βουλή απέρριψε επίσης τρία (3) 

νομοσχέδια.  Παράλληλα, η εκτελεστική εξουσία απέσυρε είκοσι τρία (23) νομοσχέδια

και πέντε (5) κανονισμούς.  Επιπρόσθετα, με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών τους

απεσύρθησαν και τρεις (3) προτάσεις νόμου.  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε

στη Βουλή για επανεξέταση, με βάση τη σχετική συνταγματική πρόνοια, δεκαέξι (16) 

ψηφισθέντες νόμους, εκ των οποίων οι εννέα (9) αναπομπές έγιναν αποδεκτές από τη

Βουλή, ενώ για άλλους τρεις (3) ψηφισθέντες νόμους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

άσκησε το δικαίωμα αναφοράς στο Ανώτατο Δικαστήριο και οι σχετικές αποφάσεις 

εκκρεμούν.  
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Κατά την υπό αναφορά σύνοδο κατατέθηκαν στη Βουλή διακόσια ενενήντα δύο (292)

νομοσχέδια, εκατό δεκαοκτώ (118) προτάσεις νόμου, εκατό δώδεκα (112) κανονισμοί,

από τους οποίους οι τριάντα τέσσερις (34) είναι σχέδια υπηρεσίας και οι δέκα (10)

έγγραφα για την πρόσληψη ή την παράταση υπηρεσιών έκτακτων δημόσιων υπαλλήλων,

από τα οποία έξι (6) αφορούσαν θέσεις του δημόσιου τομέα και τέσσερα (4) θέσεις σε

νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου.  Στους πιο πάνω κανονισμούς περιλαμβάνονται

και τριάντα τέσσερα (34) σχέδια υπηρεσίας για θέσεις του δημόσιου τομέα και του 

ευρύτερου κρατικού μηχανισμού, ενώ εγκρίθηκαν τριάντα επτά (37) περιλαμβανομένων

και σχεδίων υπηρεσίας από προηγούμενες συνόδους.

Για σκοπούς σύγκρισης σημειώνεται ότι κατά τις αμέσως προηγούμενες συνόδους της

Βουλής, δηλαδή την Πέμπτη Τακτική και την Έκτακτη Σύνοδο της Ένατης Βουλευτικής

Περιόδου, είχαν κατατεθεί συνολικά στη Βουλή για ψήφιση/έγκριση διακόσια δεκαέξι

(216) νομοσχέδια, εβδομήντα (70) προτάσεις νόμου, εκατό δεκαέξι (116) κανονισμοί

και είκοσι ένα (21) έγγραφα για την πρόσληψη ή την παράταση υπηρεσιών έκτακτων

υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  Παράλληλα, ενώπιον των κοινοβουλευτικών

επιτροπών ενεγράφησαν για σκοπούς αυτεπάγγελτης εξέτασης επτακόσια ογδόντα 

τέσσερα (784) αυτεπάγγελτα θέματα, ενώ κατά τις αμέσως προηγούμενες συνόδους

(Πέμπτη Τακτική και Έκτακτη Σύνοδο της Ένατης Βουλευτικής Περιόδου) ενεγράφησαν

συνολικά εξακόσια είκοσι τρία (623) θέματα.

Παράλληλα, κατά την υπό αναφορά σύνοδο ενεγράφησαν για συζήτηση στο 

Κεφάλαιο Τέταρτο της ολομέλειας της Βουλής δεκαεπτά (17) θέματα, όπως ο 

εκσυγχρονισμός της δημόσιας υπηρεσίας, το πόρισμα της μονομελούς ερευνητικής 

επιτροπής για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την έκρηξη που επισυνέβη την 11η Ιουλίου

2011 στη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” στο Μαρί, η οικονομική κατάσταση

των Κυπριακών Αερογραμμών κ.λπ., ενώ κατά τις αμέσως προηγούμενες συνόδους 

ενεγράφησαν συνολικά στην ολομέλεια για συζήτηση στο Κεφάλαιο Τέταρτο  δέκα

(10) θέματα. Επίσης, κατά την ίδια χρονική περίοδο ολοκληρώθηκε η συζήτηση

στην ολομέλεια δεκαέξι (16) θεμάτων σε σύγκριση με τις αμέσως προηγούμενες 

συνόδους (Πέμπτη Τακτική και Έκτακτη Σύνοδο της Ένατης Βουλευτικής Περιόδου),

κατά τις οποίες ολοκληρώθηκε η συζήτηση δεκατεσσάρων (14) θεμάτων.  Επιπρόσθετα, για

ορισμένα θέματα οι αρμόδιες επιτροπές προώθησαν στην ολομέλεια της Βουλής 

εκθέσεις, κατ’ εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Vouli 2012 part A_Layout 1  29/08/2012  11:13 ��  Page 14



Δέκατη Βουλευτική Περίοδος     Πρώτη Σύνοδος 15

Κατά την υπό αναφορά σύνοδο και στα πλαίσια της εφαρμογής του Κανονισμού 46Β

του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων αποφασίστηκε η σύσταση δύο 

υποεπιτροπών από τις αντίστοιχες επιτροπές τους.  Ειδικότερα, η Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε

στις 23 Απριλίου 2012, αποφάσισε να αναθέσει τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος

και των τρόπων αντιμετώπισής του σε υποεπιτροπή αποτελούμενη από μέλη της.

Επίσης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε

την 31η Μαΐου 2012, αποφάσισε να αναθέσει τη μελέτη της κατάστασης που επικρατεί

στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης ως προς την πολυφωνία, την αντικειμενικότητα,

την αμεροληψία προς όφελος της Δημοκρατίας και των τρόπων αντιμετώπισής της σε

υποεπιτροπή αποτελούμενη από μέλη της.

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο κατατέθηκαν επίσης οι ετήσιες εκθέσεις της Γενικής

Ελεγκτού της Δημοκρατίας, της Επιτρόπου Διοικήσεως, υπουργείων και άλλων οργανισμών,

καθώς και άλλες εκθέσεις που κατατίθενται με βάση πρόνοιες σχετικών νομοθεσιών,

οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης από τις καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές.  

Επίσης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και

Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξέτασε την Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας για το Έτος 2010, που αφορά όλα τα υπουργεία και τους ημικρατικούς

οργανισμούς. 

Κατά την ίδια σύνοδο υποβλήθηκε επίσης από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή έκθεση

προς την ολομέλεια της Βουλής για δύο (2) νομοσχέδια με τα οποία τροποποιείται ο

κρατικός προϋπολογισμός του έτους 2011, καθώς και πέντε (5) νομοσχέδια με τα οποία

τροποποιείται ο κρατικός προϋπολογισμός του έτους 2012, όπως και εννέα (9) νομοσχέδια

με τα οποία προνοούνται συμπληρωματικές πιστώσεις για τον κρατικό προϋπολογισμό

του 2011 και του 2012.  Υποβλήθηκαν επίσης εκθέσεις για δύο (2) νομοσχέδια με τα

οποία προνοούνται συμπληρωματικές πιστώσεις για προϋπολογισμούς ημικρατικών

οργανισμών για το έτος 2011, όπως και ένα (1) νομοσχέδιο για το έτος 2012.

Από την ίδια επιτροπή εξετάστηκαν πρόσθετα δέκα (10) αιτιολογικά σημειώματα, που

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

υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων σε διάφορα τμήματα και υπηρεσίες της δημόσιας 

υπηρεσίας ή των ημικρατικών οργανισμών.  Ειδικότερα, έξι (6) αιτιολογικά σημειώματα
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αφορούν πρόσληψη ή παράταση υπηρεσιών σε διάφορα τμήματα της δημόσιας 

υπηρεσίας και τέσσερα (4) αιτιολογικά σημειώματα την πρόσληψη ή παράταση 

υπηρεσιών σε ημικρατικούς οργανισμούς.  Η έγκριση πρόσληψης ή παράτασης

υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων δόθηκε από την επιτροπή με την αποστολή σχετικών

απαντητικών επιστολών προς τα αρμόδια υπουργεία ή ημικρατικούς οργανισμούς.

Επιπρόσθετα, η ίδια επιτροπή υπέβαλε εκθέσεις προς την ολομέλεια για τρία (3) 

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

αποπληρωμή δανείων που συνήφθησαν δυνάμει συμφωνίας μεταξύ νομικών 

προσώπων δημόσιου δικαίου και τραπεζικών ιδρυμάτων για την υλοποίηση διάφορων

έργων ή σκοπών.

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

αριθμός κονδυλίων με σκοπό την παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια δαπανών από

υπουργεία ή/και ημικρατικούς οργανισμούς, που είχαν δεσμευθεί από την επιτροπή

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

προϋπολογισμών ημικρατικών οργανισμών.  Ειδικότερα, η επιτροπή ενέκρινε εκατό

πέντε (105) περιπτώσεις αποδεσμεύσεων κονδυλίων, εκ των οποίων οι ενενήντα έξι

(96) αφορούν τον κρατικό προϋπολογισμό και οι εννέα (9) προϋπολογισμούς 

ημικρατικών οργανισμών, οι οποίες ζητήθηκαν με σχετικές επιστολές από τα αρμόδια

υπουργεία για τη διενέργεια δαπανών για διάφορους σκοπούς ή προγράμματα.  

Η επιτροπή ενέκρινε επίσης την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων 

πρώτου διορισμού στη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κρατικού 

προϋπολογισμού, και αποπαγοποίησε συναφώς πενήντα τέσσερις (54) θέσεις του

Υπουργείου Άμυνας για τις ανάγκες του στρατού.  Ειδικότερα, αποπαγοποιήθηκαν

τριάντα τέσσερις (34) θέσεις, που αφορούν αποφοίτους των Ανώτατων Στρατιωτικών

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και είκοσι (20) θέσεις για αποφοίτους των στρατιωτικών 

σχολών υπαξιωματικών.  Η έγκριση της επιτροπής για τα πιο πάνω δόθηκε με την 

αποστολή σχετικών απαντητικών επιστολών προς τα αρμόδια υπουργεία ή 

ημικρατικούς οργανισμούς.

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

για το έτος 2012 ολοκληρώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2011 και τέθηκε σε ισχύ αμέσως
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με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, τηρώντας έτσι το γράμμα και το πνεύμα του

συντάγματος.  Μελετήθηκε ακόμη και προωθήθηκε για ψήφιση ένας μεγάλος αριθμός

προϋπολογισμών ημικρατικών οργανισμών και άλλων οργανισμών δημόσιου δικαίου

για το 2012, που ανέρχεται στους είκοσι επτά (27). 

Νομοθετικό έργο

Κατά την υπό αναφορά σύνοδο μελετήθηκαν από τις καθ’ ύλην αρμόδιες κοινοβουλευτικές

επιτροπές και προωθήθηκαν στη Βουλή για ψήφιση/έγκριση σημαντικά νομοθετήματα,

ορισμένα από τα οποία ήταν θεσμικά, ενώ άλλα στόχευαν στην  τροποποίηση, τον 

εκσυγχρονισμό ή/και τη βελτίωση υφιστάμενων νομοθεσιών.

Αξίζει να γίνει αναφορά στην κανονιστική ρύθμιση της σύστασης, της στελέχωσης και

της λειτουργίας των υπηρεσιών πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών με στόχο τον

καλύτερο συντονισμό του έργου τους, στην τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας

για τους εθελοντές πενταετούς υποχρεώσεως του στρατού της Δημοκρατίας, για να 

θεσμοθετηθούν ορισμένα δικαιώματά τους, στην ενοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του

εθνικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη διατήρηση, την προστασία, την αειφόρο

διαχείριση και την ανάπτυξη των δασών και των δασωδών εκτάσεων της Δημοκρατίας,

καθώς και στη νομοθεσία για απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής

των μέτρων αναδασμού και αντιμετώπισης ορισμένων προβλημάτων που προκύπτουν

από τις ραγδαίες διαφοροποιήσεις της αξίας των αγροτεμαχίων σε περιοχές 

αναδασμού. Αξίζει επίσης αναφοράς η νομοθεσία για την ορθολογική χρήση γεωργικών

φαρμάκων, η μεταφορά στην εθνική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας σχετικά με

τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά σε διάφορους τομείς υπηρεσιών, η βελτίωση της

νομοθεσίας για την καταπολέμηση της εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων και την

προστασία θυμάτων, η εισαγωγή νομοθετικής ρύθμισης για τη θέσπιση του θεσμού

του Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα για την περίοδο της άσκησης της 

Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από την Κυπριακή 

Δημοκρατία, καθώς και η εισαγωγή αριθμού νομοθεσιών που στόχο έχουν τη 

διευκόλυνση διαδικασιών που αφορούν το διάστημα προετοιμασίας, αλλά και άσκησης

της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία. Παράλληλα, 

γίνεται αναφορά στην υιοθέτηση των ευρωκωδίκων σε σχέση με δομικά έργα και 

προϊόντα δομικών κατασκευών με έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2012, στην
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περαιτέρω παράταση των προθεσμιών που προβλέπει η νομοθεσία για υποβολή 

αίτησης για σκοπούς πολεοδομικής αμνηστίας, στην αναθεώρηση και τον 

εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς και τη μετανάστευση με την 

υιοθέτηση σχετικών κοινοτικών κανόνων και διαδικασιών, στην κατάργηση των 

περιορισμών στην απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από Ευρωπαίους πολίτες, στη 

βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία και διαχείριση των άγριων 

πτηνών και θηραμάτων, καθώς και στην τροποποίηση της νομοθεσίας για τις σχολικές

εφορίες, ώστε οι κοινοτικοί πολίτες, εάν το επιθυμούν, να συμμετέχουν και αυτοί στις

εκλογές για τις σχολικές εφορίες των σχολείων σε δήμους.  Επίσης, βελτιώθηκαν οι 

νομοθεσίες που αφορούν τη λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων και 

φροντιστηρίων, τροποποιήθηκαν η νομοθεσία για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ώστε να

τεθούν οι βάσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, και η νομοθεσία για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

(ΤΕΠΑΚ), ώστε να τεθεί η νομοθετική βάση για την ίδρυση Σχολής Καλών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών στο ΤΕΠΑΚ.  Σημειώνεται ακόμη η κανονιστική ρύθμιση της

λειτουργίας της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των νομοθεσιών που αφορούν το συντονισμό των διαδικασιών

σύναψης δημόσιων συμβάσεων, έργων και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, η 

αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για τα στερεά και επικίνδυνα απόβλητα με νέα

εκσυγχρονισμένη νομοθεσία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η περαιτέρω

εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο της νομοθεσίας που αφορά την ενιαία διαχείριση

υδάτων και την προστασία και διαχείριση των υδάτων, καθώς και την ποιότητα του

ατμοσφαιρικού αέρα.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην τροποποίηση των αντίστοιχων νομοθεσιών για

την παραχώρηση στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, παθόντες και άλλα 

πρόσωπα, καθώς και τους κανονισμούς περί Ενοικιοστασίου (επιδόματα σε 

εκτοπισθέντες και παθόντες), έτσι ώστε να επεκτείνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε

ορισμένα σχέδια που προβλέπονται από τις νομοθεσίες αυτές και σε εκ μητρογονίας

εκτοπισθέντες.   Σημαντικές επίσης ρυθμίσεις έχουν εισαχθεί στη νομοθεσία που αφορά

τους γιατρούς, τη νομοθεσία για την αιμοδοσία, τη νομοθεσία για τα φάρμακα 

ανθρώπινης χρήσης, ενώ έχει βελτιωθεί η νομοθεσία για την εξώδικη ρύθμιση 

αδικημάτων, ώστε να παρασχεθεί εξουσία σε υγειονομικούς επιθεωρητές να 

επιβάλλουν εξώδικα πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την 
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προστασία της υγείας και τον έλεγχο του καπνίσματος.  Αναφορά πρέπει να γίνει στη

θέσπιση νέας σύγχρονης νομοθεσίας για την αφαίρεση και μεταμόσχευση των οργάνων

ανθρώπινης προέλευσης, στη βελτίωση της πρωτογενούς και δευτερογενούς 

νομοθεσίας για τη νοσηλευτική και τη μαιευτική, στην εισαγωγή νέας νομοθεσίας η

οποία ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο πρόσβασης στην υπηρεσία της 

εκμίσθωσης μηχανοκίνητων οχημάτων χωρίς οδηγό, στην εναρμόνιση της νομοθεσίας

που αφορά την άδεια οδήγησης, στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα μηχανοκίνητα

οχήματα και την τροχαία κίνηση για την οδική ασφάλεια και για την εξώδικη ρύθμιση

αδικημάτων, ώστε να καταστεί αυστηρότερη στην περίπτωση οδήγησης με ταχύτητα ή

υπό την επήρεια αλκοόλης, όπως και στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την 

εμπορική ναυτιλία και για την προστασία των κυπριακών πλοίων από παράνομες 

πράξεις περιλαμβανομένης και της πειρατείας.

Σημαντικές βελτιώσεις επενέχθησαν στον ποινικό κώδικα με την αύξηση του 

προβλεπόμενου ανώτατου ορίου ποινής φυλάκισης για τα αδικήματα της κλοπής από

δημόσιους λειτουργούς και από διευθυντές ή αξιωματούχους εταιρείας, καθώς και της

δωροδοκίας δημόσιου λειτουργού.  Βελτιώσεις επενέχθησαν επίσης γενικότερα στο

ποινικό δίκαιο με στόχο την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων 

ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω αυτού, καθώς και για την προστασία του 

περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου, στη νομοθεσία για τις ερευνητικές 

επιτροπές, ώστε να διευρυνθούν οι εξουσίες με τις οποίες μπορεί να περιβάλλεται μια

ερευνητική επιτροπή, περιλαμβανομένης της εξουσίας για δημοσιοποίηση της έκθεσής

της, στη θέσπιση σύγχρονης και πλήρως αναθεωρημένης νομοθεσίας με την οποία 

εκσυγχρονίζεται και υιοθετείται ολοκληρωμένο σύστημα παραγραφής απαιτήσεων, στον

εκσυγχρονισμό της εθνικής νομοθεσίας και στην εναρμόνιση με σχετικές συστάσεις του

Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της καταπολέμησης και της πρόληψης της 

διαφθοράς.  Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης

νομοθεσίας που διέπει τα στοιχήματα, καθώς και τη ρύθμιση της διενέργειας 

στοιχήματος είτε αυτό γίνεται από υποστατικά στοιχημάτων είτε μέσω διαδικτύου. 

Επίσης, αναφορά γίνεται και στη νομοθετική ρύθμιση του θέματος της κοινοποίησης

των αποφάσεων της ανεξάρτητης ειδικής επιτροπής για τον έλεγχο της ανάληψης 

εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και υπαλλήλους

του δημόσιου τομέα, ώστε αυτές να κοινοποιούνται και στον Πρόεδρο της Βουλής των

Αντιπροσώπων. 
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Βελτιώσεις έχουν παράλληλα εισαχθεί στη νομοθεσία που αφορά τις εταιρείες με την

εισαγωγή σύγχρονων ρυθμίσεων που επιτρέπουν τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου για

ορισμένες δραστηριότητες αυτών, καθώς και βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τις ενοποιημένες

καταστάσεις και τους λογαριασμούς των εταιρειών, στη νομοθεσία που αφορά τις 

συνεργατικές εταιρείες με τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνισή της με το ευρωπαϊκό

κεκτημένο, στις νομοθεσίες που αφορούν την έρευνα και εκμετάλλευση των 

υδρογονανθράκων και τη ρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου, καθώς και στη 

νομοθεσία για τη διαπίστευση, τυποποίηση και τεχνική πληροφόρηση, ειδικότερα σε

ό,τι αφορά το διάταγμα το οποίο καθορίζει την ελάχιστη αναλογία αιγινού και πρόβειου

γάλακτος στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χαλλουμιού, αλλά

και την ποινικοποίηση με βάση τη νομοθεσία αυτή της παρασκευής και διάθεσης 

χαλλουμιών που περιέχουν ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις πρώτες ύλες

του χαλλουμιού.  Θεσμικής σημασίας θεωρείται και η μεταφορά στο κυπριακό δίκαιο

της σχετικής νομοθεσίας που αφορά την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, καθώς και της νομοθεσίας που αφορά τον 

καθορισμό ανώτατων τιμών πώλησης για βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως π.χ. το γάλα,

το ψωμί, το νερό κ.ά.

Εκσυγχρονιστικές ρυθμίσεις και βελτιώσεις έχουν εισαχθεί επίσης στη νομοθεσία που

αφορά την προστασία των νέων κατά την απασχόληση, αλλά και την ασφάλεια και την

υγεία των νέων στην εργασία, στη νομοθεσία για τις κοινωνικές ασφαλίσεις με την 

εισαγωγή προνοιών που ρυθμίζουν τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από

το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνταξιοδοτικό σχέδιο οργάνων της ΕΕ, τη 

διασφάλιση της καταβολής επιδόματος μητρότητας για δεκαοκτώ εβδομάδες μετά τη

συμπλήρωση της εικοστής πέμπτης εβδομάδας κύησης και γενικότερα σημειώθηκε

βελτίωση της νομοθεσίας των κοινωνικών ασφαλίσεων σε ό,τι αφορά τη μητρότητα,

την αύξηση της γονικής άδειας από δεκατρείς σε δεκατέσσερις εβδομάδες και τη 

θεσμοθέτηση διαδικασιών για τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος των 

εκπροσώπων των εργαζομένων να διαπραγματεύονται με τον εργοδότη με σκοπό τη

σύναψη συλλογικής σύμβασης.

Αξίζει να αναφερθεί η προσωρινή νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή για περίοδο

τριών ετών της επιβολής και είσπραξης μεταβιβαστικού τέλους για την εγγραφή τίτλου
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ακίνητης ιδιοκτησίας, όταν κατά τη μεταβίβαση της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας 

επιβάλλεται ΦΠΑ και η μείωση κατά 50% των μεταβιβαστικών τελών, στην περίπτωση

που οι μεταβιβάσεις αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία για την οποία δεν επιβάλλεται ΦΠΑ,

η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τις υπηρεσίες προπληρωμένων προϊόντων 

ηλεκτρονικών πληρωμών με στόχο την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο στον

τομέα της άσκησης και της εποπτείας της δραστηριότητας του ηλεκτρονικού χρήματος,

καθώς και η κύρωση της συμφωνίας για συμμετοχή της Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό

Μηχανισμό Σταθερότητας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές από τις πιο πάνω νομοθεσίες έχουν θεσπιστεί στα

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

εισάγονται για πρώτη φορά στην κυπριακή έννομη τάξη είτε συμπληρώνουν 

υφιστάμενες νομοθεσίες διευρύνοντας και βελτιώνοντάς τις.  

Παράλληλα, μεταξύ των νομοθεσιών που εξετάστηκαν και προωθήθηκαν στη Βουλή

από τις καθ’ ύλην αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές περιλαμβάνονται πολλές 

νομοθεσίες με κοινωνικό περιεχόμενο.  Ένας σημαντικός αριθμός νομοθεσιών είχε ως

στόχο την κατά νόμο κύρωση διεθνών συμφωνιών, διμερών συμφωνιών και 

συμβάσεων ποικίλου περιεχομένου σύμφωνα με τη σχετική συνταγματική διάταξη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες από τις νομοθεσίες που εξετάστηκαν από τις 

καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές αφορούν την εισαγωγή μέτρων για την αντιμετώπιση

άμεσα ή έμμεσα της οικονομικής κρίσης, που επηρέασε και την Κύπρο. Ειδικότερα, η

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού διεκπεραίωσε το 

Σεπτέμβριο και το Δεκέμβριο του 2011 δύο δέσμες νομοθετικών μέτρων, που είχαν ως

στόχο την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.  Επίσης, η ίδια επιτροπή προώθησε

για ψήφιση στην ολομέλεια δέσμη μέτρων για τόνωση της ανάπτυξης και για τη 

διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας και οικονομίας.  Εξειδικευμένη αναφορά στις

σημαντικότερες από τις πιο πάνω νομοθεσίες γίνεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου οι καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές

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

σώματος, μια σειρά από σημαντικά θέματα τα οποία απασχόλησαν έντονα την κοινή
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γνώμη και άπτονται σημαντικών πτυχών της κοινωνικοοικονομικής ζωής του τόπου.

Τα πιο σημαντικά από τα θέματα αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ.  Σημειώνεται

ότι για αρκετά από τα εν λόγω θέματα οι καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές υπέβαλαν 

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

πλαίσια του Κεφαλαίου Τέταρτου της ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας της Βουλής.

Νομοπαρασκευαστικό έργο

Το έργο που αναπτύχθηκε κατά τις υπό αναφορά συνόδους ήταν μεγάλο και αξιόλογο

στον τομέα της ετοιμασίας και/ή επεξεργασίας μεγάλου αριθμού προτάσεων νόμου, οι

οποίες κατατέθηκαν στην ολομέλεια της Βουλής από βουλευτές ή κοινοβουλευτικές

ομάδες.  Ειδικότερα, ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν στη Βουλή εκατό δέκα οκτώ (118)

προτάσεις νόμου, από τις οποίες ψηφίστηκαν σε νόμους οι εξήντα δύο (62).  Ο αριθμός

των προτάσεων νόμου, που έχουν κατατεθεί, αλλά και ψηφιστεί κατά τη σύνοδο αυτή

παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένος.  Συγκριτικά αναφέρεται ότι κατά τις προηγούμενες

συνόδους (Πέμπτη Τακτική και Έκτακτη Σύνοδο της Ένατης Βουλευτικής Περιόδου)

είχαν κατατεθεί συνολικά εξήντα έξι (66) προτάσεις νόμου, από τις οποίες ψηφίστηκαν

σε νόμο οι είκοσι εννέα (29).  

Οι υπηρεσίες της Βουλής, κατά τη νομοτεχνική επεξεργασία είτε προτάσεων νόμου είτε

νομοσχεδίων και κανονισμών που προορίζονται για ψήφιση/έγκριση, καταβάλλουν κάθε

προσπάθεια, ώστε αυτά να συντάσσονται με σαφήνεια και κατά τρόπο νομοτεχνικά

ομοιόμορφο και όσο το δυνατόν κατανοητό στον πολίτη.  Η προσπάθεια αυτή θα έχει

ουσιαστικότερα αποτελέσματα, όταν υπάρξει καλύτερος συντονισμός ως προς αυτή

την κατεύθυνση με τους υπόλοιπους συντελεστές της νομοπαρασκευαστικής 

διαδικασίας.  Θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση κρίνεται η προσπάθεια που 

καταβάλλει η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης διοργανώνοντας σεμινάρια, με

τη συμμετοχή και της Βουλής, που απευθύνονται σε λειτουργούς διάφορων υπηρεσιών

που ασχολούνται με τη σύνταξη και την προώθηση νομοθετημάτων στα αρμόδια 

σώματα.  Απώτερος στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη κοινής γλώσσας μεταξύ όλων

των συντελεστών ως προς τη σύνταξη και την όλη νομοπαρασκευαστική διαδικασία

για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, στόχος για τον οποίο η Βουλή είναι διατεθειμένη

να συμβάλει με τη δική της συμμετοχή.
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Η καθιέρωση πλέον της κατάθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων Ερωτηματολογίου

Ανάλυσης Αντικτύπου, που καλύπτει τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και

άλλες διαστάσεις της νομοθεσίας για κάθε νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή, έχει

συμβάλει στη διευκόλυνση του έργου των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της Βουλής

γενικότερα και θεωρείται πλέον ως ένα απαραίτητο και χρήσιμο συμπλήρωμα στο υλικό

που συλλέγουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στα πλαίσια τήρησης του Κανονισμού

της Βουλής για την καλύτερη προετοιμασία του νομοθετικού έργου.  Οι μεμονωμένες

περιπτώσεις στις οποίες η κατάθεση του ερωτηματολογίου αυτού δεν εφαρμόζεται με

συνέπεια αντιμετωπίζονται σε συνεννόηση με την εκτελεστική εξουσία. 

Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων,

αλλά και των μελών του σώματος, το φαινόμενο της μη έγκαιρης κατάθεσης 

νομοσχεδίων, ιδιαίτερα εναρμονιστικών, επαναλήφθηκε και φέτος όπως και τα 

προηγούμενα έτη, “αναγκάζοντας” τη Βουλή να προχωρήσει στην ψήφιση νομοσχεδίων

για τα οποία η κυβέρνηση είχε προδεσμευτεί ότι θα ψηφίζονταν από τη Βουλή σε 

συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.  Συναφώς, τονίζεται η ανάγκη όπως τα νομοσχέδια και

οι κανονισμοί κατατίθενται από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή έγκαιρα, ώστε να

παρέχεται η ευχέρεια στις καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές να προβαίνουν σε εκτενή 

συζήτηση, επεξεργασία και προώθησή τους στην ολομέλεια της Βουλής στον 

κατάλληλο χρόνο χωρίς την άσκηση χρονικών ή άλλων πιέσεων.  Τα πιο πάνω 

διαβήματα, αλλά και οι εμπειρίες προηγούμενων ετών δε φαίνεται να έχουν συμβάλει

στην απάμβλυνση του προβλήματος σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της εκτελεστικής

εξουσίας σε σχέση κυρίως με εναρμονιστικά νομοθετήματα, με αποτέλεσμα να 

κατατίθεται από την εκτελεστική εξουσία κατά τρόπο συστηματικό και 

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

αριθμός νομοθετημάτων τα οποία επιβαρύνουν το ήδη εκ των πραγμάτων βεβαρημένο

πρόγραμμα της Βουλής των Αντιπροσώπων και για τα οποία η εκτελεστική εξουσία 

ή/και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αιτούνται τη διεκπεραίωση το ταχύτερο

ή/και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.  Η κατάσταση αυτή, που εντείνεται ιδιαίτερα

σε ό,τι αφορά νομοσχέδια που σχετίζονται με την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με

το κοινοτικό κεκτημένο, θέτει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τις κοινοβουλευτικές 

επιτροπές της ενώπιον ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων τόσο κατά την εξέταση των

νομοθετημάτων αυτών ενώπιον των επιτροπών όσο και κατά την εξέτασή τους από την

ολομέλεια της Βουλής. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις κάποια 
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εναρμονιστικά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή για ψήφιση, όταν είχαν ήδη 

παρέλθει οι προθεσμίες που τέθηκαν από την ΕΕ για υιοθέτησή τους.  Για το γεγονός

αυτό τόσο ο Πρόεδρος της Βουλής όσο και τα μέλη του νομοθετικού σώματος έχουν 

επανειλημμένα διαβιβάσει τη διαμαρτυρία τους προς την εκτελεστική εξουσία είτε με

επιστολές είτε και με άλλα προφορικά διαβήματά τους.  

Τα αλλεπάλληλα διαβήματα και οι υποδείξεις από τον Πρόεδρο της Βουλής των 

Αντιπροσώπων προς την εκτελεστική εξουσία και ειδικότερα το Υπουργείο Οικονομικών

δεν είχαν την αναμενόμενη θετική ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται και

πάλι το σοβαρό ζήτημα με νομικές και πρακτικές προεκτάσεις σε σχέση με την 

καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάθεση των προϋπολογισμών των νομικών

προσώπων δημόσιου δικαίου στη Βουλή για συζήτηση και έγκριση.  Ως αποτέλεσμα

της κατάστασης αυτής εξαντλούνται τα δωδεκατημόρια που οι οργανισμοί αυτοί έχουν

στη διάθεσή τους μέχρι την ψήφιση του προϋπολογισμού τους και παράλληλα ασκείται

εκ των πραγμάτων άδικη και ασφυκτική πίεση προς τη Βουλή για την εξέταση των 

προϋπολογισμών αυτών σε στενά χρονικά πλαίσια.  Συναφής είναι η επιστολή του 

Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων προς το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών,

στην οποία υποδεικνύεται ότι η μη εμπρόθεσμη κατάθεση των εν λόγω προϋπολογισμών

στη Βουλή συνιστά κατάφωρη παράβαση νόμιμης υποχρέωσης της κυβέρνησης προς

τη νομοθετική εξουσία.  

Επισκέψεις/συναντήσεις

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο συνεχίστηκε ο θεσμός των επισκέψεων/συναντήσεων

και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγματοποίησαν ένα μεγάλο αριθμό

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

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

κατεβλήθη προσπάθεια για πραγματοποίηση επισκέψεων από τις επιτροπές, στις 

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

συγκεκριμένων θεμάτων.

Άλλες δραστηριότητες

Η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών παρέσχε τεχνοκρατική στήριξη για την
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πραγματοποίηση των ετήσιων συνόδων της κυπριακής Παιδοβουλής και της Βουλής

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

Προέδρου της Βουλής, που προεδρεύει των εργασιών τους, αλλά και άλλων ειδικών

συνόδων.  Ειδικότερα, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνήλθε στο κτίριο της 

Βουλής στη δέκατη τρίτη ετήσια σύνοδό της η Βουλή των Γερόντων, που οργανώνεται

από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) και το συντονιστικό

σώμα της Βουλής των Γερόντων και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής.

Ο θεσμός αυτός δίνει την ευκαιρία στη Βουλή να διεισδύσει στην κοινωνία και να φέρει

τους πολίτες πιο κοντά στα κοινοβουλευτικά θέσμια και στην πλουραλιστική και 

συμμετοχική δημοκρατία. Θέμα της φετινής συνόδου ήταν: “Εποικοδομητική 

Αφυπηρέτηση στα Πλαίσια του Εθελοντισμού”.  

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια σύνοδος της κυπριακής Παιδοβουλής, που

διοργανώνεται από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας

Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ) και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος και

προήδρευσε των εργασιών της.  Θέμα της φετινής συνόδου ήταν: “Η Διαφορά είναι 

Δικαίωμα”.

Το ΠΣΣΕ διοργάνωσε επίσης για δεύτερη φορά τη Β΄ Ειδική Σύνοδο της Κοινωνίας των

Πολιτών, υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής.  Στα πλαίσια της συνόδου αυτής

εγκρίθηκε ομόφωνα “Η Εθνική Διακήρυξη για τον Εθελοντισμό”, ένα έγγραφο που 

αναμένεται να αποτελέσει την πυξίδα που θα καθοδηγεί την περαιτέρω πορεία του 

εθελοντισμού στον τόπο μας.  Με την ευκαιρία της συνόδου αυτής διοργανώθηκε στο

αίθριο της Βουλής έκθεση φωτογραφίας με θέμα την ιστορική αναδρομή του 

εθελοντισμού στην Κύπρο (22-24 Οκτωβρίου 2011).

Τέλος, τον περασμένο Απρίλιο διοργανώθηκε για πρώτη φορά η Α΄ Κοινή Σύνοδος της

Βουλής των Γερόντων και της κυπριακής Παιδοβουλής, εκδήλωση που διοργανώθηκε

από κοινού από το ΠΣΣΕ, το συντονιστικό σώμα της Βουλής των Γερόντων και την

ΠΣΕΠΕΠ, των εργασιών της οποίας προήδρευσε ο Πρόεδρος της Βουλής.  Η 

εκδήλωση εντάχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και 

Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών με στόχο να δοθεί ένα βήμα στο διαγενεαλογικό 

διάλογο και να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών κάτω από το σύνθημα “Δώσε

μου τη γνώση σου, να σου δώσω τη δύναμή μου”.
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Λειτουργικά θέματα

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών

υπήρξε γενικά ομαλή και λειτουργική, με αποτέλεσμα την παραγωγή αξιόλογου 

νομοθετικού και γενικότερα κοινοβουλευτικού έργου.  Παρά ταύτα, ορισμένα λειτουργικά

προβλήματα διαπιστώνονται κατά καιρούς και καταγράφονται με στόχο την επίλυσή

τους.  Ειδικότερα, όπως είναι γνωστό, στο σώμα τα τελευταία χρόνια έχει καταβληθεί

προσπάθεια να βελτιωθεί η λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών και του 

σώματος και για το σκοπό αυτό σε αλλεπάλληλες συσκέψεις του Προέδρου και των 

αρχηγών ή εκπροσώπων των πολιτικών κομματικών ομάδων, καθώς και των 

προέδρων των κοινοβουλευτικών επιτροπών έχουν εντοπιστεί ορισμένα κενά και 

αδυναμίες στη λειτουργία τους.  Στόχος ήταν να διαπιστωθούν τα οποιαδήποτε κενά

και αδυναμίες και, αν κρινόταν σκόπιμο, να ετροποποιείτο ανάλογα ο Κανονισμός της

Βουλής των Αντιπροσώπων για καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι τα ζητήματα αυτά στη μεγάλη τους πλειονότητα δεν 

απαιτούσαν την οποιαδήποτε τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, αλλά ακριβώς την αυστηρότερη τήρησή του, γι’ αυτό και οι 

προσπάθειες του Προέδρου του σώματος και των αρχηγών ή εκπροσώπων των 

πολιτικών κομματικών ομάδων επικεντρώθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση.

Εντούτοις, και με πρωτοβουλία του Προέδρου του σώματος κρίθηκε σκόπιμη η 

τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων σε ό,τι αφορά τις 

πρόνοιες που αφορούν τη διαδικασία κατάθεσης τροπολογιών, ώστε αυτή να 

καθοριστεί αναλυτικότερα στον Κανονισμό και ταυτόχρονα να προβλεφθούν 

προθεσμίες για το χρόνο υποβολής των προτάσεων τροπολογιών από τους βουλευτές

στην ολομέλεια.  Με την υιοθέτηση και δημοσίευση της εν λόγω τροποποίησης του 

Κανονισμού της Βουλής αναμένεται ότι με τη νέα σύνοδο θα παρέχεται περισσότερος

χρόνος προς τα μέλη του σώματος, ώστε να προετοιμάζονται και να μελετούν διεξοδικά

και σε βάθος τις προτεινόμενες τροπολογίες.  Παράλληλα, θα παρέχεται ο απαραίτητος

χρόνος στις υπηρεσίες της Βουλής να αποδίδουν στις τροπολογίες την ορθή νομοθετική

μορφή για καλύτερη ενσωμάτωσή τους στα υπό συζήτηση νομοθετήματα.  Με την 

ευκαιρία της τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής για το θέμα αυτό η Ad Hoc

Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Κανονισμό της Βουλής επισήμανε ότι η αναθεώρηση

και ο εκσυγχρονισμός του Κανονισμού της Βουλής αποτελεί διαρκή προσπάθεια, η
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οποία δεν εξαντλείται με μια ρύθμιση, αλλά τελεί υπό διαρκή παρακολούθηση και 

αναθεώρηση, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στους σκοπούς του με στόχο την

ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών του σώματος, στα πλαίσια πάντοτε

του συντάγματος. 

Η συνεργασία μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και των κοινοβουλευτικών επιτροπών

υπήρξε κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ομαλή και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Πέρα από τα προαναφερθέντα ζητήματα της μη έγκαιρης κατάθεσης των 

εναρμονιστικών νομοσχεδίων και των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων 

δημόσιου δικαίου, οι υπουργοί και οι εκπρόσωποί τους ανταποκρίθηκαν θετικά στις

προσκλήσεις των επιτροπών να παραστούν στις συνεδριάσεις τους ή να αποστείλουν

στοιχεία και πληροφορίες.  Οποιεσδήποτε επιμέρους δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν με

καλή θέληση από όλες τις πλευρές.
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Γ.      ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Γενικά

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέχισε το έργο της

προώθησης των συμφερόντων και ενδιαφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας στη

διεθνή κοινοβουλευτική τους διάσταση με πλούσια δραστηριότητα σ’ όλα τα επίπεδα

και ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία και από την 1η Ιουλίου 2012 στην υλοποίηση

της κοινοβουλευτικής πλευράς της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.  Η

Βουλή κλήθηκε, παρά το μικρό συγκριτικά αριθμό μελών της και το περιορισμένο 

αριθμητικά προσωπικό της, να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς να παρουσιάσουν ύφεση οι υπόλοιπες διεθνείς 

δραστηριότητες, και ανταποκρινόμενη πρόσθετα σε πάμπολλα αιτήματα επαφών εκτός

του πλαισίου προγραμματισμού της, ακριβώς ενόψει και ένεκα της κυπριακής 

Προεδρίας. Παρά τις δυσκολίες, η Βουλή ανταποκρίθηκε και συνεχίζει να ανταποκρίνεται

στην πρωτόγνωρη αυτή πρόκληση με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, αλλά και μεθοδικότητα,

καταμετρώντας κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο σχεδόν εκατόν (100) αποστολές στο

εξωτερικό (Παράρτημα VI), περιλαμβανομένων δραστηριοτήτων του Προέδρου του

σώματος (Παράρτημα VII), διμερών επισκέψεων και συμμετοχών μελών της Βουλής,

μεμονωμένα ή σε αντιπροσωπίες, σε διεθνείς και περιφερειακές, ιδιαίτερα δε ευρωπαϊκές,

διασκέψεις, συνέδρια, συναντήσεις και σεμινάρια. Οι επισκέψεις Προέδρων και 

αντιπροσωπιών ξένων κοινοβουλίων, ευρωπαϊκών και διεθνών κοινοβουλευτικών 

οργανισμών σχεδόν διπλασιάστηκαν συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, 

ξεπερνώντας τις τριάντα (30), κυρίως λόγω της καθόδου στη χώρα μας 

αντιπροσωπιών της ηγεσίας, επιτροπών και πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (ΕΚ), αλλά και των επιτροπών, ως επί το πλείστον Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων, από τα εθνικά συμβούλια της ΕΕ.  Επιπλέον, η Βουλή φιλοξένησε, σε 

συνεργασία με το Σύνδεσμο Πρώην Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη Γενική

Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Πρώην Βουλευτών των Χωρών Μελών του

Συμβουλίου της Ευρώπης (Παράρτημα VIII).

Πέραν της ενημέρωσης και διαφώτισης με κάθε ευκαιρία των ξένων αξιωματούχων για

το κυπριακό πρόβλημα, ο Πρόεδρος της Βουλής και τα μέλη του σώματος προέβαιναν

και προβαίνουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου, σε παρουσίαση των
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στόχων και προτεραιοτήτων της κυπριακής Προεδρίας και προέβαλαν ιδιαίτερα την

Κύπρο ως γέφυρα διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Μέσης Ανατολής, υπό το φως και

των εξελίξεων σε άμεση ή έμμεση σχέση με την Αραβική Άνοιξη 2010-2011.  Άλλο θέμα

που κυριάρχησε στις επαφές και συμμετοχές της Βουλής στο διεθνές και ευρωπαϊκό

γίγνεσθαι ήταν η οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη και οι τρόποι αντιμετώπισής της

τόσο στη χώρα μας όσο και ευρύτερα.

Βασική θέση του Προέδρου και μελών του σώματος ήταν ο συνδυασμός των όποιων

μέτρων λιτότητας για την αντιμετώπιση της κρίσης με ταυτόχρονα αντισταθμίσματα

κοινωνικής συνοχής, δηλαδή με την υιοθέτηση πολιτικών ανάπτυξης και δημιουργίας

θέσεων εργασίας, κυρίως για τους νέους.  Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε τη

θέση αυτή και προς την αντιπροσωπία της τρόικας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), την οποία δέχθηκε κατά την επίσκεψή

της στην Κύπρο στις αρχές του Ιουλίου του 2012.

Με ομιλίες, παρεμβάσεις, συναντήσεις, επιστολές και άλλες πρωτοβουλίες και κινήσεις

ο Πρόεδρος και τα μέλη της Βουλής διαμόρφωσαν και επηρέασαν αποφάσεις σε ευρύ

φάσμα θεμάτων κυπριακού, ευρωπαϊκού και ευρύτερου διεθνούς ενδιαφέροντος.  

Επίσης, δεν παρέλειψαν να εκθέσουν και να καταγγείλουν τις πάγια αδιάλλακτες 

τουρκικές θέσεις, που αποτελούν τροχοπέδη στις προσπάθειες επίλυσης του 

κυπριακού προβλήματος, περιλαμβανομένων των πρόσφατων απαράδεκτων απειλών

και κινήσεων της Τουρκίας κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου σ’ ό,τι

αφορά την εξεύρεση και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην 

αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Δημοκρατίας, καθώς και της αμφισβήτησης

της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Ως εκ τούτου οι Κύπριοι βουλευτές

επισήμαναν κυρίως την αμφισβήτηση της ίδιας της Ένωσης και των θεσμών της από

την Τουρκία, χώρα η οποία διατείνεται ότι επιθυμεί ένταξή της στην ΕΕ. Με τη 

στηλίτευση της τουρκικής πολιτικής και με τεκμήριο το αδιέξοδο στις απευθείας 

συνομιλίες και τις σχετικές δηλώσεις της τουρκικής και της πλήρως ελεγχόμενης 

τουρκοκυπριακής ηγεσίας εξασφαλίστηκαν ψηφίσματα, δηλώσεις, αποφάσεις και άλλα

κείμενα υπέρ των κυπριακών θέσεων ή/και καταδικαστικά των τουρκικών.

Ο Πρόεδρος της Βουλής και τα μέλη του σώματος είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν

κατά την υπό επισκόπηση περίοδο θέσεις και απόψεις σε θέματα όπως τα ανθρώπινα
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δικαιώματα, η μετανάστευση και το άσυλο, η ισότητα, το περιβάλλον, η ενέργεια, η 

γεωργία και η αλιεία, η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική συνοχή και η απασχόληση, η 

ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και ζητήματα ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας

στον κόσμο γενικότερα και σε συγκεκριμένες περιοχές.

Σ’ ότι αφορά στην κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ειδικότερα, τα μέλη 

Προεδρίας της Βουλής και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος του σώματος πρόβαλαν τις 

προτεραιότητες της Προεδρίας προ και κατά το πρώτο μέρος της εξάμηνης περιόδου.

Ο Πρόεδρος της Βουλής έδωσε πολλές συνεντεύξεις στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα

ενημέρωσης, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με αποκορύφωμα την επί 

τούτου συνέντευξη τύπου που έδωσε στη Βουλή με την ευκαιρία της έναρξης της 

κυπριακής Προεδρίας.  Ο Πρόεδρος της Βουλής παρέθεσε, εξάλλου, επίσημο γεύμα

προς τιμή των πρέσβεων των χωρών μελών της ΕΕ στις 15 Μαΐου 2012 

παρουσιάζοντας την κοινοβουλευτική διάσταση της κυπριακής Προεδρίας.

Η Βουλή προγραμμάτισε συνολικά οκτώ Διακοινοβουλευτικές Διασκέψεις για την 

περίοδο της εξάμηνης κυπριακής Προεδρίας.  Η πρώτη Διάσκεψη, που στέφθηκε με

επιτυχία και φιλοξενήθηκε στη Λεμεσό στις αρχές του Ιουλίου του 2012, αφορούσε τους

προέδρους των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των κοινοβουλίων των χωρών

μελών της ΕΕ, γνωστή ως COSAC.  Η δεύτερη Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην

Πάφο, όταν θα διαβάζεται η ανά χείρας έκθεση, και θα είναι η ιδρυτική 

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική

Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), που 

υλοποιείται βάσει των σχετικών αποφάσεων των δύο τελευταίων Διασκέψεων των 

Προέδρων των κοινοβουλίων της ΕΕ στις Βρυξέλλες και τη Βαρσοβία τον Απρίλιο του

2011 και του 2012, αντίστοιχα.  Οι υπόλοιπες έξι κοινοβουλευτικές Διασκέψεις, για τις

οποίες η Βουλή προετοιμάζεται πυρετωδώς, θα συγκεντρώσουν στην Κύπρο την 

ολομέλεια της COSAC, τους προέδρους των Επιτροπών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Υποθέσεων, τους προέδρους των Επιτροπών Γεωργίας, τους προέδρους των 

Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού, τους προέδρους Επιτροπών 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους προέδρους επιτροπών αρμοδίων για κοινωνικές

υποθέσεις.  Επιπλέον, η Βουλή συνεχίζει τις προετοιμασίες της για δύο Διασκέψεις,

που θα φιλοξενήσει, ως είθισται, μετά το πέρας της εξάμηνης κυπριακής Προεδρίας,

δηλαδή τη Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων και τη Διάσκεψη γενικών γραμματέων
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των κοινοβουλίων της ΕΕ.  Στο Παράρτημα ΧΙΙ παρατίθεται το πλήρες πρόγραμμα των

εν λόγω δραστηριοτήτων. 

Καθόλα σημαντική, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας από την Κύπρο, ήταν η 

επίσκεψη στη χώρα μας και ιδιαίτερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων (20 Μαΐου 2012)

του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Herman Van Rompuy, ο οποίος, αφού

συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του σώματος, προσφώνησε την ολομέλεια.  Ανάλογα 

σημαντική ήταν και η προηγηθείσα επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στις Βρυξέλλες

το Νοέμβριο του 2011 κατά την οποία συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΕΚ κ. Jerzy

Buzek, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso, και τους

προέδρους/εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων του ΕΚ.  Ευκαιρίες συνάντησης και

ουσιαστικών συνομιλιών με το νέο Πρόεδρο του ΕΚ κ. Martin Schultz είχε ο Πρόεδρος

της Βουλής σε αριθμό περιπτώσεων, κυρίως όμως κατά την επίσκεψη στην Κύπρο της

Διάσκεψης Προέδρων του ΕΚ την 1η Ιουνίου 2012 ενόψει και πάλι της επικείμενης 

έναρξης της κυπριακής Προεδρίας.

Οι προετοιμασίες στην “τελική ευθεία” ενέπλεξαν πολλούς παράγοντες, που συνέβαλαν

ποικιλοτρόπως στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος.  Πέρα από το καθεαυτό 

κοινοβουλευτικό επίπεδο, υπηρεσιακοί παράγοντες της Βουλής με επικεφαλής το γενικό

διευθυντή επισκέφθηκαν τα κοινοβούλια της Ουγγαρίας και της Πορτογαλίας για 

σχετική ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.  Διοργανώθηκε σεμινάριο

στη Βουλή για τις σχέσεις ΕΚ-εθνικών κοινοβουλίων, όπου μίλησαν διευθυντικά στελέχη

της αρμόδιας διεύθυνσης του ΕΚ και το οποίο παρακολούθησε μεγάλος αριθμός 

λειτουργών της Βουλής.  Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εντός και εκτός της Κύπρου

σε επίπεδο Γραμματείας COSAC και στελεχών υπηρεσιών εθνικών κοινοβουλίων. 

Σημαντική συμβολή είχαν και έχουν επίσης οι δύο μόνιμοι αντιπρόσωποι της Βουλής

στο ΕΚ.

Ο ρόλος φυσικά των Κυπρίων ευρωβουλευτών παραμένει καίριος στις σχέσεις 

Βουλής-ΕΚ και λοιπών ευρωπαϊκών θεσμών και στην αμφίδρομη ενημέρωση, με τις 

πρωτοβουλίες και άλλες δραστηριότητές τους που προβάλλουν την Κύπρο και 

προωθούν τα συμφέροντά της στην ΕΕ. Έντονη και συχνή ήταν εξάλλου η παρουσία

τους σε αποστολές επιτροπών, πολιτικών ομάδων και της Διάσκεψης Προέδρων στην

Κύπρο πριν από την έναρξη και κατά το πρώτο τμήμα της εξάμηνης κυπριακής Προεδρίας.
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Ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε και κατά την παρούσα υπό επισκόπηση περίοδο

επιστολές/διαβήματα προς τους ομολόγους του, τόσο στο ΕΚ και άλλους διεθνείς 

κοινοβουλευτικούς οργανισμούς όσο και στα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ και άλλων

χωρών, σχετικά κυρίως με τις προκλητικές δηλώσεις και απειλές της Τουρκίας κατά των

κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου στην ΑΟΖ της και την ανάληψη από μέρους της

της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.  Άλλες επιστολές αφορούσαν, μεταξύ άλλων,

στην καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων των Κυπρίων πολιτών από την Τουρκία

στα κατεχόμενα, περιλαμβανομένων των θρησκευτικών τους ελευθεριών, τις 

προσπάθειες αναβάθμισης και αναγνώρισης του ψευδοκράτους στην Κοινοβουλευτική

Ένωση του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης, καθώς και τις απαράδεκτες δηλώσεις

του Ειδικού Συμβουλίου του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό περί 

ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ “από τους Ελληνοκυπρίους”.

Κύπριοι βουλευτές και ευρωβουλευτές ανέλαβαν και αυτή τη χρονιά σημαντικά 

αξιώματα στους διεθνείς οργανισμούς και σώματα στα οποία συμμετέχουν ενισχύοντας

την επιρροή και το κύρος της χώρας μας πέρα από τα σύνορα και το μικρό της 

συγκριτικά μέγεθος και προωθώντας τις κυπριακές θέσεις σε σχέση με ζητήματα που

μας αφορούν, πρωτίστως δε το κυπριακό πρόβλημα.  Η σύνθεση των αντιπροσωπιών

της Βουλής σε διάφορους οργανισμούς παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΧ.

Διμερείς σχέσεις

Παρά την εκ των πραγμάτων ενασχόληση της Βουλής κατά κύριο λόγο με τις 

ευρωπαϊκές της δραστηριότητες, η απόδοση μεγάλης σημασίας και στις διμερείς 

σχέσεις του σώματος υπήρξε και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο όχι λιγότερο 

έντονη.  Δεν αμελήθηκε η συνέχιση της καλλιέργειας και περαιτέρω ενίσχυσης των 

σχέσεων με άλλα εθνικά κοινοβούλια βάσει πάντοτε κοινών αρχών και αξιών και με

στόχο την αμοιβαία στήριξη και αλληλεγγύη όπου και όποτε αυτό χρειάζεται.  Δόθηκε

έμφαση στις ανταλλαγές με χώρες της γειτονικής περιοχής, αλλά και ευρύτερα.  

Καταγράφονται παραδείγματος χάριν ανταλλαγές με το Λίβανο και το Ισραήλ, όπως και

με τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες,

αλλά, πέραν αυτών, και σε επίπεδο Προέδρων των σωμάτων και επιτροπών τους.  

Αρκετές ήταν εξάλλου οι επισκέψεις Ελλήνων κυβερνητικών αξιωματούχων, 

περιλαμβανομένου του Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήμου, που προσφώνησε και

την ολομέλεια του σώματος.
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Ο Πρόεδρος της Βουλής ανέλαβε σ’ αυτά τα πλαίσια πολύ μεγάλο μέρος των 

δραστηριοτήτων μέσω συναντήσεών του με τους εν λόγω αξιωματούχους τόσο 

κυβερνητικούς όσο και κοινοβουλευτικούς, καθώς και με πρέσβεις διαπιστευμένους στη 

Λευκωσία ενημερώνοντάς τους για το κυπριακό πρόβλημα, τα σχετικά με την 

κοινοβουλευτική διάσταση της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και 

ανταλλάσσοντας μαζί τους απόψεις επί θεμάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος.  

Οι βασικότερες συναντήσεις στο Παράρτημα Χ.

Σημαντικός ήταν ο ρόλος και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία επωμίσθηκε αξιόλογο μέρος των επιπλέον διεθνών

υποχρεώσεων ενόψει και στα πλαίσια της κυπριακής Προεδρίας.  Η εν λόγω επιτροπή

συνεχίζει να εκτελεί και χρέη ομάδας φιλίας με άλλα κοινοβούλια πάντοτε στη βάση της

αμοιβαιότητας.  Λειτουργούν σήμερα στη Βουλή συνολικά σαράντα δύο (42) ομάδες

φιλίας, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν πολύ χρήσιμο εργαλείο κοινοβουλευτικής

διπλωματίας για την κυπριακή Βουλή. Σχετικός κατάλογος στο Παράρτημα ΧΙ.

Άλλο χρήσιμο εργαλείο κοινοβουλευτικής διπλωματίας κατέστη στα πιο πρόσφατα 

χρόνια και η συστηματική συμμετοχή της Βουλής σε επιχειρηματικές αποστολές του

ΚΕΒΕ συμβάλλοντας στην προώθηση των εμπορικών, τουριστικών και γενικότερα των

οικονομικών σχέσεων της Κύπρου με άλλες χώρες. Οι διμερείς ανταλλαγές 

διατηρούνται εξάλλου και ενισχύονται μέσω και της τακτικής αλληλογραφίας για θέματα

επικαιρότητας, αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αλλά και για το κυπριακό πρόβλημα. Με 

επίκεντρο το τελευταίο, αλλά και ιδιαίτερα ζητήματα που τους απασχολούν στις δεύτερες

πατρίδες τους η Βουλή διατηρεί τέλος άρρηκτους τους δεσμούς με τους όπου γης 

ομογενείς, κυρίως μέσω επισκέψεων του Προέδρου και μελών του σώματος στις εν

λόγω χώρες και επισκέψεων παραγόντων των οργανώσεων των αποδήμων μας στην

Κύπρο, συνήθως με την ευκαιρία των εδώ ετήσιων συνεδρίων τους.  Οι απόδημοί μας

αποτελούν πρόσθετα πρεσβευτές των καλώς νοούμενων συμφερόντων και του αγώνα

της Κύπρου για δικαίωση προς τις κατά τόπους κυβερνήσεις και κοινοβούλια.
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Διεθνείς κοινοβουλευτικοί οργανισμοί

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Το κυπριακό πρόβλημα και οι επιμέρους πτυχές του συνέχισαν και κατά την υπό 

επισκόπηση περίοδο να απασχολούν το ΕΚ στο επίπεδο της ολομέλειας και στο 

επίπεδο των επιτροπών και άλλων οργάνων του.

Το ΕΚ υιοθέτησε το Μάρτιο του 2012 ψήφισμα σχετικά με την Έκθεση Προόδου της

Τουρκίας για το 2011, στο οποίο περιλαμβάνονται αναφορές στο Κυπριακό.  Το 

ψήφισμα καλεί την Τουρκία να αρχίσει την απόσυρση των στρατευμάτων της από την

Κύπρο και να διακόψει τη ροή εποίκων στα κατεχόμενα.  Γίνεται επίσης αναφορά στο

εμπόριο από τα κατεχόμενα, που, όπως τονίζεται, μπορεί να γίνεται μόνο από το λιμάνι

της Αμμοχώστου, κατόπιν απόφασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό την επίβλεψη

της ΕΕ και αφού διασφαλιστεί η ταυτόχρονη παράδοση της περίκλειστης πόλης της

Αμμοχώστου στον ΟΗΕ, σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του Οργανισμού.  Καλείται δε η Τουρκία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις

της ως υποψήφια για ένταξη χώρα, να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με την ΕΕ και όλα

τα κράτη μέλη της, ενώ εκφράζεται η δυσαρέσκεια του σώματος για την άρνηση της

Τουρκίας να εκπληρώσει την υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή

του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Άγκυρας.  Εκφράζεται επίσης η απογοήτευση του

ΕΚ για τις δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει τις σχέσεις της με την κυπριακή 

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.  Τέλος, υπενθυμίζεται η νομιμότητα της ΑΟΖ της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας,

και ότι η Σύμβαση, που έχει υπογραφεί από την ΕΕ, τα είκοσι επτά (27) κράτη μέλη και

όλες τις υποψήφιες χώρες πλην της Τουρκίας, αποτελεί τμήμα του κοινοτικού 

κεκτημένου.  Καλείται δε η Τουρκία να την κυρώσει χωρίς καθυστέρηση.

Στα πλαίσια της περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων της Βουλής με το ΕΚ ο Πρόεδρος

της Βουλής επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες το Νοέμβριο του 2011 και είχε συναντήσεις με

τον Πρόεδρο του ΕΚ κ. Jerzy Buzek, τους προέδρους/εκπροσώπους των πολιτικών

ομάδων του ΕΚ και άλλους αξιωματούχους της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τους πιο πάνω αξιωματούχους για τις εξελίξεις
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στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι, για να επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, που

διεξάγονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, θα πρέπει να αλλάξει στάση η τουρκική πλευρά,

η οποία εμμένει σε λύση συνομοσπονδίας και δύο κρατών.  Ενημέρωσε επίσης για τις

τουρκικές απειλές εναντίον των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου στις έρευνες για

ανεύρεση υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας

ότι αυτές δε συνιστούν μόνο απειλή κατά της Κύπρου, αλλά και ολόκληρης της ΕΕ.  Σε

ό,τι αφορά στην ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, ο

Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε για την ετοιμότητα της Βουλής να διοργανώσει 

διακοινοβουλευτικές συναντήσεις, εργαζόμενη εντατικά προς την κατεύθυνση της 

άριστης διοργάνωσής τους.

Ο Πρόεδρος της Βουλής και οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων συναντήθηκαν

στις αρχές Ιουνίου του 2012 με τον Πρόεδρο του ΕΚ κ. Martin Schultz και τους 

προέδρους των πολιτικών ομάδων του σώματος στα πλαίσια επίσκεψής τους στην

Κύπρο, η οποία εντασσόταν, ως είθισται, στις προετοιμασίες για την εκάστοτε ανάληψη

της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στη συγκεκριμένη περίπτωση από την 

Κυπριακή Δημοκρατία.   Στη συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις προτεραιότητες

της κυπριακής Προεδρίας, το Κυπριακό και την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην

ΕΕ.  Στο επίκεντρο βρέθηκε εξάλλου η οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ.

Ο Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο δρόμος της μονόπλευρης 

λιτότητας ή της σιδηράς δημοσιονομικής πειθαρχίας δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη

πολιτική για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και ότι θα πρέπει να προωθηθούν

πολιτικές για ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες θα βγάλουν

την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά, αλλά και έκαστη των χωρών μελών της ΕΕ από

την ύφεση και τη στασιμότητα.  Συζητήθηκε επίσης η νέα Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη

για την  ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, της οποίας η ιδρυτική συνεδρία θα γίνει στην Κύπρο το

Σεπτέμβριο του 2012.

Τον Οκτώβριο του 2011 το ΕΚ εξέδωσε Γραπτή Δήλωση, μετά από εισήγηση 

ευρωβουλευτών, για την επιστροφή του περίκλειστου τμήματος της Αμμοχώστου στους

νόμιμους κατοίκους της.  Η Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ συνεχίζει εξάλλου να 

παρακολουθεί το θέμα.
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Τον Απρίλιο του 2012 ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε προς τον Πρόεδρο του ΕΚ

και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων του ΕΚ επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με

την απαγόρευση από το κατοχικό καθεστώς στον επίσκοπο Καρπασίας να μεταβεί στην

εκκλησιαστική του περιφέρεια και να λειτουργήσει σε ναό επ’ ευκαιρία του Πάσχα.  Ο

Πρόεδρος της Βουλής υπενθυμίζει ότι το γεγονός εντάσσεται σε μια σειρά από τέτοιες

απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν και στο παρελθόν και αποτελούν παραβίαση της 

Συμφωνίας της Βιέννης του 1975 και του διεθνούς δικαίου, των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων και ελευθεριών του κυπριακού λαού.  Καλεί δε τους αποδέκτες της 

επιστολής να εκφράσουν τη στήριξη και αλληλεγγύη τους στην Κύπρο και το λαό της,

καταδικάζοντας αυτή την ενέργεια της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος.

Το Μάρτιο του 2012 ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο

του ΕΚ, τους Προέδρους των κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων 

διεθνών οργανισμών για τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού αρμόδιου

για ευρωπαϊκά θέματα κ. Egemen Bagis αναφορικά με την προσάρτηση των 

κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου στην Τουρκία και τη δημιουργία δύο χωριστών 

κρατών σε περίπτωση μη επίτευξης λύσης.  Στην επιστολή του ο Πρόεδρος της Βουλής

κάνει έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει την επιρροή της προς την Τουρκία,

για να εξευρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα

με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, προς όφελος ολόκληρου του

κυπριακού λαού και της ειρήνης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ομάδα Επαφής Υψηλού Επιπέδου του ΕΚ για τις Σχέσεις με την Τουρκοκυπριακή

Κοινότητα πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2011.   Η ομάδα

επαφής συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον 

Τουρκοκύπριο ηγέτη, εκπροσώπους ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών 

κομμάτων, τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων και εκπροσώπους του ΟΗΕ.   

Δραστηριότητες στα πλαίσια της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και της 

συνεργασίας μεταξύ ΕΚ και εθνικών κοινοβουλίων

Ο Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε στη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων

των Χωρών Μελών της ΕΕ στη Βαρσοβία από τις 19 μέχρι την 21η Απριλίου 2012. Στη

Διάσκεψη συμμετείχε και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών
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και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Κύρια θέματα συζήτησης ήταν η κρίση στην ενότητα της

ΕΕ, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ και το Σύμφωνο Σταθερότητας,

Συντονισμού και Διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).

Σημαντική εξέλιξη ήταν η συμφωνία για σύσταση Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για

τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ, την ιδρυτική σύνοδο της οποίας

θα φιλοξενήσει η Βουλή στην Πάφο, στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2012, στα πλαίσια της

κοινοβουλευτικής διάστασης της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. 

Αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, όπως οι αντιπροσωπίες των εθνικών κοινοβουλίων στη

Διάσκεψη αποτελούνται από έξι μέλη και η αντιπροσωπία του ΕΚ από δεκαέξι. 

Δικαίωμα συμμετοχής ως παρατηρητές με τετραμελείς αντιπροσωπίες θα έχουν τα

εθνικά κοινοβούλια των υποψηφίων για ένταξη χωρών, καθώς και τα ευρωπαϊκά κράτη

μέλη του ΝΑΤΟ. Σε ό,τι αφορά στην υποστήριξη των εργασιών της Διακοινοβουλευτικής

Διάσκεψης, αποφασίστηκε ότι η γραμματεία θα παρέχεται από το κοινοβούλιο της

χώρας που ασκεί την εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε στενή συνεργασία

με το ΕΚ, την προηγούμενη και την επόμενη Προεδρία. 

Κατά την υπό αναφορά περίοδο την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

ανέλαβαν η Πολωνία (Ιούλιος 2011-Δεκέμβριος 2011), η Δανία (Ιανουάριος 2012-

Ιούνιος 2012) και η Κύπρος (Ιούλιος 2012-Δεκέμβριος 2012). Πραγματοποιήθηκαν δε

οι καθιερωμένες κοινές συναντήσεις των επιτροπών του ΕΚ και των προέδρων ή/και

μελών των αντίστοιχων επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων.  

Εκπρόσωπος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής συμμετείχε σε Διάσκεψη των

Προέδρων των Επιτροπών Εξωτερικών των Κοινοβουλίων της ΕΕ από τις 4 μέχρι τις

6 Σεπτεμβρίου 2011 στη Βαρσοβία. Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις της

ΕΕ που προκύπτουν από την Ανατολική της Πολιτική και τις προκλήσεις που σχετίζονται

με την κατάσταση στις χώρες της Βορείου Αφρικής.

Η Βουλή εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εμπορίου και Βιομηχανίας σε Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Οικονομικών

των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ στη Βαρσοβία στις 11 και 12  

Σεπτεμβρίου 2011 με θέμα την ενεργειακή ασφάλεια. Ανταλλάχθηκαν απόψεις για τους

στόχους και την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής με χρονικό ορίζοντα
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το 2020 κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Επενδύσεων στη συγχρηματοδότηση των στόχων της ίδιας πολιτικής και τη διασφάλιση

της ενεργειακής ασφάλειας στην ΕΕ μέσα από τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και

του κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους. 

Ο πρόεδρος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής συμμετείχε στη Συνάντηση των

Προέδρων των Επιτροπών Γεωργίας των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ

στη Βαρσοβία στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2011 με θέμα “Κοινή Γεωργική Πολιτική

(ΚΓΠ) 2014-2020”. Συζητήθηκαν το μέλλον της ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2014-2020,

καθώς και η ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ. 

Η Βουλή εκπροσωπήθηκε σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση που διοργάνωσε στις 6

Οκτωβρίου 2011 στις Βρυξέλλες η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ με θέμα

“Η μελλοντική Πολιτική Συνοχής υπό το φως των νέων νομοθετικών προτάσεων”.  

Εκπρόσωπος της Βουλής συμμετείχε στις 11 Οκτωβρίου 2011 στη Διακοινοβουλευτική

Συνάντηση με τίτλο “Ρήτρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Αναπτυξιακή Πολιτική”,

που διοργάνωσαν στις Βρυξέλλες οι Υποεπιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Ανάπτυξης του ΕΚ. Συζητήθηκαν η ρήτρα ανθρώπινων δικαιωμάτων ως πιθανό 

εμπόδιο κατά την καταπολέμηση της φτώχιας, η αποτελεσματικότητα της ρήτρας στις

χώρες όπου δραστηριοποιούνται διάφοροι δωρητές αναπτυξιακής βοήθειας και ο ρόλος

των εθνικών κοινοβουλίων και του ΕΚ στην εισαγωγή και παρακολούθηση της 

εφαρμογής της ρήτρας.

Η Βουλή εκπροσωπήθηκε εξάλλου από τον αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής

Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών

και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε Διάσκεψη με θέμα “Το Πολυετές Δημοσιονομικό 

Πλαίσιο της ΕΕ 2014-2020”, που συνδιοργάνωσαν στις Βρυξέλλες στις 20 και την 21η

Οκτωβρίου 2011 η πολωνική Προεδρία και το ΕΚ.

Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

συμμετείχε σε Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση με θέμα “Κοινωνική συνοχή και 

δημογραφικές εξελίξεις σε μια βιώσιμη Ευρώπη” στις Βρυξέλλες στις 5 και 6 Δεκεμβρίου

2011. Τη συνάντηση απασχόλησαν θέματα που άπτονται του οικονομικού και 
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δημοσιονομικού αντίκτυπου των δημογραφικών αλλαγών, ζητήματα κοινωνικής 

συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και οι κοινωνικές πτυχές και πτυχές της

ισότητας στην απασχόληση και στις γενικότερες δημογραφικές τάσεις. 

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ

με θέμα “Αραβικές Επαναστάσεις: ένας χρόνος μετά” στις Βρυξέλλες στις 24 Ιανουαρίου

2012. Ανταλλάχθηκαν απόψεις αναφορικά με τις πρώτες εκτιμήσεις και τις μελλοντικές

προοπτικές για τις πολιτικές αλλαγές στην περιοχή, καθώς και τη διεθνή ανταπόκριση

στις εξελίξεις και συζητήθηκε η ανταπόκριση της ΕΕ στις πολιτικές αλλαγές στην 

περιοχή και στην ανάγκη στήριξης των διαμορφούμενων θεσμών.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων συμμετείχε σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση των Επιτροπών 

Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Προϋπολογισμών και Απασχόλησης και

Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στις Βρυξέλλες στις 27 και

28 Φεβρουαρίου 2012. Κύρια θέματα συζήτησης αποτέλεσαν ο συντονισμός των 

εθνικών πολιτικών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οικονομική διακυβέρνηση

και η διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, καθώς και η διασφάλιση της 

αειφόρου ανάπτυξης, των θέσεων εργασίας και της κοινωνικής προόδου εν μέσω 

δύσκολων οικονομικών συνθηκών. 

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

συμμετείχε σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση για τη μεταρρύθμιση της Κοινής

Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) που διοργάνωσε στις Βρυξέλλες η Επιτροπή Αλιείας του

ΕΚ στις 28 Φεβρουαρίου 2012. Κύρια θέματα ήταν η μεταρρύθμιση του βασικού 

κανονισμού της ΚΑλΠ, η κοινή οργάνωση της αγοράς, οι οργανώσεις παραγωγών ως

μέρη της μεταρρυθμισμένης ΚΑλΠ και οι προοπτικές του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου

Αλιείας. 

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 

Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών συμμετείχε σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση

με θέμα “Ίση Αμοιβή για Ίσης Αξίας Εργασία”, που διοργάνωσε η Επιτροπή για τα 

Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του ΕΚ στις Βρυξέλλες στις 8 
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Μαρτίου 2012. Συζητήθηκαν η διάκριση ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας

ως παράγοντας ανισότητας, η αντιμετώπιση του χάσματος αμοιβών ανάμεσα στα φύλα

και η στήριξη των χωρών μελών από την ΕΕ για την αντιμετώπισή του. 

Ο πρόεδρος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής συμμετείχε σε Διάσκεψη των

Προέδρων των Επιτροπών Εξωτερικών των Κοινοβουλίων της ΕΕ, η οποία διοργανώθηκε

στις 11 και 12 Μαρτίου 2012 από το Κοινοβούλιο της Δανίας, στα πλαίσια της Προεδρίας

του Συμβουλίου της ΕΕ από την εν λόγω χώρα. Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για τις

Εξωτερικές Σχέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας προέβη σε ενημέρωση για τρέχοντα

θέματα ΚΕΠΠΑ.  Ο Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας ενημέρωσε για θέματα εξωτερικής

πολιτικής στα πλαίσια της δανικής Προεδρίας. Διεξήχθη δε συζήτηση για τις σχέσεις

ΝΑΤΟ-ΕΕ, με ομιλητή το γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος συμμετείχε σε 

Διακοινοβουλευτική Συνάντηση με θέμα την προετοιμασία για τη Διάσκεψη “Ρίο+20”,

που διοργάνωσε στις Βρυξέλλες, την 21η Μαρτίου 2012, η Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΚ και είχε ως κύρια θέματα συζήτησης

το θεσμικό πλαίσιο για την αειφόρο ανάπτυξη και την πράσινη οικονομία. 

Η Βουλή εκπροσωπήθηκε στη 2η Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου με τα εθνικά κοινοβούλια

για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τους Ιδίους Πόρους της ΕΕ, που 

συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚ, τη δανική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

και πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Μαρτίου 2012. Κύρια θέματα συζήτησης

αποτέλεσαν τα έσοδα από τους νέους ίδιους πόρους της ΕΕ, καθώς και οι δαπάνες

της ΕΕ σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2013 ως στρατηγικό

επενδυτικό εργαλείο. 

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων συμμετείχε ως παρατηρητής στη 2η Σύνοδο της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης “Euronest” στο Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) από τις 2 μέχρι τις 4 Απριλίου

2012. Στόχος της Συνέλευσης είναι η προώθηση της πολιτικής και οικονομικής 

σύνδεσης της ΕΕ με τους εταίρους της στην Ανατολική Εταιρική Σχέση (Αζερμπαϊτζάν,

Αρμενία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία).
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Ο αναπληρωτής πρόεδρος της αντίστοιχης κοινοβουλευτικής επιτροπής έλαβε μέρος

στις 23 Απριλίου 2012 σε συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ

στις Βρυξέλλες. Μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ προέβη σε ενημέρωση

για τις τρέχουσες προκλήσεις ενώπιον του οργανισμού και ανταλλάχθηκαν απόψεις για

τις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ. 

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος συμμετείχε στη Διάσκεψη

των Προέδρων των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Εξωτερικών των Κοινοβουλίων των

Χωρών Μελών της ΕΕ και του ΕΚ στην Κοπεγχάγη στις 14 και 15 Μαΐου 2012. 

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο Χάρτη Πορείας για τη Διάσκεψη “Ρίο+20” για

την Αειφόρο Ανάπτυξη και στο Έβδομο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για το Περιβάλλον. 

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

συμμετείχε στη Διάσκεψη Προέδρων των Επιτροπών Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης

και Περιβάλλοντος των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, του ΕΚ και των 

Υποψηφίων για Ένταξη Χωρών στην Κοπεγχάγη στις 7 και 8 Ιουνίου 2012. Εξετάστηκε

κυρίως η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή και περιβαλλοντική

διάστασή της, καθώς και τις πτυχές που αφορούν στους αγρότες της Ένωσης. 

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

συμμετείχε σε Κοινή Συνεδρίαση Επιτροπών ΕΚ και Εθνικών Κοινοβουλίων στις 

Βρυξέλλες, στις 25 Ιουνίου 2012, με θέμα τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. 

Στο τρίμηνο που προηγήθηκε της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ η

Βουλή δέχθηκε τις ακόλουθες αντιπροσωπίες επιτροπών του ΕΚ, καθώς και πολιτικών

ομάδων και υπηρεσιών του ΕΚ, οι οποίες είχαν στις πλείστες των περιπτώσεων 

συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Βουλής, καθώς και με τον πρόεδρο και μέλη της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ή/και των 

αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών.  Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι  ακόλουθες

επισκέψεις:

4 Απριλίου 2012: Επιτροπή ΕΚ για την Εσωτερική Αγορά και Προστασία των•

Καταναλωτών.

3 Μαΐου 2012: Επιτροπή ΕΚ  για την Οικονομική και Νομισματική Πολιτική. •

3 Μαΐου 2012: Επιτροπή ΕΚ για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την •

Ασφάλεια των Τροφίμων. 
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4 Μαΐου 2012:  Επιτροπή ΕΚ για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των•

Φύλων. 

17 Μαΐου 2012: Πολιτική Ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών•

(ECR).

25 Μαΐου 2012: Γενική Διεύθυνση ΕΚ για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια.•

30 Μαΐου 2012: Πολιτική Ομάδα Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP).•

1η Ιουνίου 2012: Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ. •

18-19 Ιουνίου 2012: Επιτροπή ΕΚ αρμόδια για το Διεθνές Εμπόριο.•

19 Ιουνίου 2012: Πολιτική Ομάδα Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών •

και Δημοκρατών (S&D).

20-22 Ιουνίου 2012: Επιτροπή ΕΚ για τη Βιομηχανία, την Έρευνα και την Ενέργεια.•

21η-22 Ιουνίου 2012: Πολιτική Ομάδα Συμμαχίας Φιλελευθέρων και  Δημοκρατών για•

την Ευρώπη (ALDE). 

17 Ιουλίου 2012: Επιτροπή ΕΚ για Νομικά Θέματα. •

31η Αυγούστου 2012: Επιτροπή ΕΚ αρμόδια για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές•

Υποθέσεις.

Πραγματοποιήθηκε επίσης σεμινάριο με θέμα “Διακοινοβουλευτική Συνεργασία μεταξύ

των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”, το οποίο διοργάνωσε

η Βουλή στο κτίριό της, στις 25 Μαΐου 2012, ενόψει της κυπριακής Προεδρίας. Ομιλητές

ήταν διευθυντικά στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης του ΕΚ για τις σχέσεις με τα εθνικά

κοινοβούλια. Παρουσιάστηκαν τα θέματα “Σχέσεις μεταξύ του ΕΚ και των εθνικών 

κοινοβουλίων δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας: 

επιτυχίες και προκλήσεις”, “Ο ρόλος του ΕΚ και των εθνικών κοινοβουλίων στα πλαίσια

των διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών: πρακτικά ζητήματα για ενισχυμένη 

συνεργασία” και “Διακοινοβουλευτική Συνεργασία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής 

Προεδρίας της ΕΕ”.

Διάσκεψη Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC)

Η Βουλή συμμετείχε στην 46η και 47η Διάσκεψη της COSAC, στη Βαρσοβία και την 

Κοπεγχάγη, από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2011 και από τις 22 μέχρι τις 24 Απριλίου

2012, αντίστοιχα. 
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Κατά την 46η Διάσκεψη βασικά θέματα συζήτησης υπήρξαν η αξιολόγηση της Συνθήκης

της Λισαβόνας δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος της και το Πολυετές Δημοσιονομικό

Πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 σε σχέση με την Πολιτική Συνοχής και τη 

χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Υιοθετήθηκαν η 16η Εξαμηνιαία Έκθεση της

COSAC και η Συνεισφορά και τα Συμπεράσματά της προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

Στο κείμενο της Συνεισφοράς ιδιαίτερης σημασίας ήταν η αναφορά στην πρώτη 

συζήτηση/αξιολόγηση της κοινοβουλευτικής εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών δύο

χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η Διάσκεψη καλωσόρισε

τη δραστήρια εμπλοκή των εθνικών κοινοβουλίων στη διενέργεια ελέγχων τήρησης της

αρχής της επικουρικότητας βάσει του Πρωτοκόλλου 2 της Συνθήκης και εξέφρασε την

πεποίθηση ότι τα εθνικά κοινοβούλια και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να 

προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή

του σχετικού πρωτοκόλλου. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής με τα εθνικά κοινοβούλια, η Διάσκεψη ζήτησε από την Επιτροπή να λάβει

υπόψη τα αποτελέσματα της συζήτησης, κυρίως σε ό,τι αφορά στην προετοιμασία των

Προγραμμάτων Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Διάσκεψη επισήμανε επίσης

ότι ο ανεπίσημος πολιτικός διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 

εθνικών κοινοβουλίων θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της κοινοβουλευτικής διάστασης

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Κατά την 47η Διάσκεψη έγινε αποτίμηση των είκοσι (20) χρόνων ελεύθερης διακίνησης

αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων στην ΕΕ και συζητήθηκαν το ζήτημα

της αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρώπη με έμφαση στην προώθηση της μετάβασης σε

μια οικονομία με αποδοτική αξιοποίηση των φυσικών πόρων, το θέμα της πλήρους

εφαρμογής της Οδηγίας για τις υπηρεσίες που αποβλέπει στην εγκαθίδρυση ενιαίας

αγοράς στον τομέα αυτό, το ζήτημα της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, καθώς και το θέμα

της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Στο κείμενο της Συνεισφοράς και αναφορικά με το θέμα της επανεκκίνησης της Ενιαίας

Αγοράς, η Διάσκεψη καλωσορίζει, ανάμεσα σε άλλα, τους σχεδιασμούς της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς και καλεί τα εθνικά 

κοινοβούλια και το ΕΚ να εξεύρουν τρόπους βελτίωσης της εμπιστοσύνης των πολιτών

σε αυτή, αλλά και ενημέρωσής τους για τις ευκαιρίες που προσφέρει. Σε ό,τι αφορά
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στην ενδυνάμωση του διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Διάσκεψη την 

ενθαρρύνει να αναπτύξει περαιτέρω τον υφιστάμενο πολιτικό διάλογο με τα εθνικά 

κοινοβούλια. Είναι θεμιτό, όπως αναφέρεται, να ενδυναμωθεί ο διάλογος για το 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και την εφαρμογή των κανονισμών για την Ενιαία Αγορά. 

Αναφέρεται τέλος ότι η συνεργασία μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και ΕΚ αποτελεί ένα

από τα σημαντικότερα εργαλεία στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. 

Εξάλλου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

συμμετείχε στη Συνάντηση των Προέδρων της COSAC στην Κοπεγχάγη στις 29 και 30

Ιανουαρίου 2012, ενώ προήδρευσε της σχετικής Συνάντησης στο πλαίσιο της 

κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στη Λεμεσό στις 8 και 9 Ιουλίου 2012.

Στην Κοπεγχάγη συζητήθηκαν το θέμα των προτεραιοτήτων στις πολιτικές της ΕΕ για

το κλίμα και την ενέργεια μέχρι το 2020 και το θέμα της δημοκρατικής λογοδοσίας σε

σχέση με την κρίση χρέους και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση.

Στη Συνάντηση στη Λεμεσό, την πρώτη που διοργανώθηκε από τη Βουλή στο πλαίσιο

της κυπριακής Προεδρίας, παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της Προεδρίας από τον

Υφυπουργό Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα, ενώ ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ

ανέλυσε τη στρατηγική 2020 για την Ενέργεια-Ασφάλεια Εφοδιασμού. Παρουσιάστηκε

επίσης το προσχέδιο ημερήσιας διάταξης της 48ης COSAC, που θα πραγματοποιηθεί

από τις 14 μέχρι τις 16 Οκτωβρίου στη Λευκωσία. 

Σε ομιλία του ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, που προήδρευσε της Συνάντησης, αναφέρθηκε, ανάμεσα

σε άλλα, στην εξωτερική διάσταση της ΕΕ, τονίζοντας ότι η Κύπρος είναι σε 

προνομιούχα θέση, για να βοηθήσει στην επικοινωνία με τις χώρες της Αραβικής 

Άνοιξης, δεδομένων και των σχετικών εμπειριών της.  Σημείωσε επίσης ότι η Κύπρος,

εάν η Ευρώπη το αποφασίσει, μπορεί να φιλοξενήσει Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για

τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική.

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΚΣΕΜ)

Κατά την υπό αναφορά περίοδο η Βουλή συμμετείχε με τριμελή αντιπροσωπία στην 8η

Σύνοδο της ΚΣΕΜ στο Ραμπάτ (Μαρόκο) από τις 23 μέχρι τις 25 Μαρτίου 2012. 

Συνεδρίασαν οι πέντε επιτροπές της Συνέλευσης (Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων,
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Ασφάλειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Επιτροπή Οικονομικών και Δημοσιονομικών

Θεμάτων, Κοινωνικών Υποθέσεων και Εκπαίδευσης, Επιτροπή Προαγωγής της 

Ποιότητας Ζωής, των Ανθρώπινων Ανταλλαγών και του Πολιτισμού, Επιτροπή για τα

Δικαιώματα των Γυναικών στις Χώρες της Μεσογείου, Επιτροπή για την Ενέργεια, το

Περιβάλλον και το Νερό).  Οι επιτροπές ενέκριναν Σχέδια Συστάσεων, τα οποία 

υποβλήθηκαν στην ολομέλεια της Συνέλευσης. Στη Σύνοδο της ολομέλειας 

συζητήθηκαν ανάμεσα σε άλλα οι τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου και

ο δυνητικός ρόλος της Ένωσης για τη Μεσόγειο στην αντιμετώπιση προκλήσεων.

Σε παρεμβάσεις της κυπριακής αντιπροσωπίας εκφράστηκε υποστήριξη προς τους

αγώνες των κρατών της περιοχής για επικράτηση της δημοκρατίας και του σεβασμού

των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τονίστηκε η ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης των 

προσπαθειών για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να διασφαλιστεί η βελτίωση της

ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η Βουλή εκπροσωπήθηκε με ένα (1) βουλευτή στην 8η Συνάντηση της Επιτροπής για

την Ενέργεια, το Περιβάλλον και το Νερό στη Βιέννη στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2011. 

Συζητήθηκαν θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και παροχής νερού και ενέργειας

ως πρόκληση για τις αστικές περιοχές στις χώρες της Μεσογείου. Εξετάστηκαν η 

εκμετάλλευση της βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς και το ζήτημα της συνεργασίας

των χωρών της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου στα θέματα πράσινης τεχνολογίας. 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ)

Η κυπριακή αντιπροσωπία στην ΚΣΣΕ συμμετείχε στις συνόδους της Συνέλευσης στο

Στρασβούργο τον Οκτώβριο του 2011 και τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του

2012. Τα μέλη της αντιπροσωπίας συμμετείχαν επίσης σε αριθμό συνεδριάσεων 

επιτροπών και σε συναντήσεις της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ εκτός Στρασβούργου. 

Το έργο διαφώτισης των μελών της Συνέλευσης σχετικά με την κατάσταση στην Κύπρο

και την ανάγκη επίλυσης του κυπριακού προβλήματος συνεχίστηκε από τα μέλη της

κυπριακής αντιπροσωπίας. Παράλληλα, συνέχισαν να ενημερώνουν για την ανάγκη

συμμόρφωσης της Τουρκίας με τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ όσον αφορά στη διακρίβωση

της τύχης των αγνοουμένων, τον παράνομο εποικισμό στα κατεχόμενα εδάφη της 

Κύπρου, την κατάσταση των εγκλωβισμένων και την παράνομη εκμετάλλευση 
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ελληνοκυπριακών περιουσιών. Μίλησαν επίσης στην ολομέλεια της ΚΣΣΕ εκ μέρους

των πολιτικών τους ομάδων για πολλά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. 

Σε κάθε σύνοδο εξάλλου πραγματοποιείται ευρεία συζήτηση στη βάση των 

επιτευγμάτων της εκστρατείας “One in Five campaign”, που αφορά στη σεξουαλική 

κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων. Στο πλαίσιο των συναντήσεων οι βουλευτές

σύνδεσμοι με τα αντίστοιχα εθνικά κοινοβούλια που μετέχουν στην πανευρωπαϊκή 

εκστρατεία, εκ των οποίων και Κύπρια βουλευτής, αλληλοενημερώνονται για τις 

πρακτικές και πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο και για την πορεία προώθησης της 

υπογραφής και επικύρωσης της σχετικής σύμβασης του Lanzarote.  

Το Σεπτέμβριο του 2011 το μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας και πρόεδρος της 

Επιτροπής Νομικών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ εκπροσώπησε τον 

Πρόεδρο της Συνέλευσης σε διάσκεψη στο Κίεβο με θέμα την αποτροπή παραβιάσεων

ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και σε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης για το ρόλο

του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Κατά το 4ο Μέρος της Συνόδου της ΚΣΣΕ 2011 υιοθετήθηκε σημαντικό ψήφισμα, στη

βάση έκθεσης της Γερμανίδας βουλευτού κ. Marina Schuster, με θέμα τις έννοιες της

εθνικής κυριαρχίας και της κρατικής οντότητας στα πλαίσια του σύγχρονου διεθνούς

δικαίου και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού τους. Το ψήφισμα περιείχε πολύ 

ουσιαστικές  αναφορές για την Κύπρο και υιοθετήθηκε κατά συντριπτική πλειοψηφία.

Καλεί μεταξύ άλλων όλες τις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να μην 

αναγνωρίζουν ή στηρίζουν τις de facto αρχές εδαφών που προκύπτουν από παράνομη

διαίρεση και ειδικά εκείνες που στηρίζονται σε ξένες στρατιωτικές επεμβάσεις. Τονίζει

επίσης πως διενέξεις συνεπεία στρατιωτικών επεμβάσεων πρέπει να επιλύονται με 

ειρηνικά μέσα και στη βάση του διεθνούς δικαίου.  

Αναφέρει επίσης πως στρατιωτικές επεμβάσεις όπως αυτή της Τουρκίας στην Κύπρο

το 1974 οδήγησαν σε μαζικές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων και δεν έχουν

επιφέρει, όπως ισχυριζόταν η Τουρκία, μόνιμη επίλυση του προβλήματος. Τονίζει επίσης

ότι διμερείς εγγυήσεις όπως αυτές στην περίπτωση της Κύπρου δεν απέτρεψαν 

διενέξεις. Τουναντίον, συνεχίζει το ψήφισμα, οι εγγυήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν στην

Κύπρο ως πρόφαση για μονομερή στρατιωτική επέμβαση κατά παράβαση του Άρθρου
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2 (4) του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και των σχετικών προνοιών του διεθνούς 

δικαίου, που απαγορεύουν τη χρήση βίας. Το επεξηγηματικό μνημόνιο της έκθεσης 

επισημαίνει επίσης ότι δημιουργείται σοβαρή αμφιβολία κατά πόσο η Συνθήκη 

Εγγυήσεως μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται έγκυρη στις περιπτώσεις που οι λόγοι

υπογραφής της παύουν να υφίστανται ή υπήρξε σοβαρή παραβίαση από ένα 

συμβαλλόμενο μέρος της στρατιωτικής επέμβασης της Τουρκίας στην Κύπρο.  Το 

κείμενο υπενθυμίζει  ακόμα τα Ψηφίσματα 541 (1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου

Ασφαλείας του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά στη μη αναγνώριση του παράνομου καθεστώτος

των κατεχομένων, καθώς και την Τέταρτη Διακρατική Προσφυγή της Κύπρου κατά της

Τουρκίας σε σχέση με το θέμα των αγνοουμένων και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στην υπόθεση “Τιτίνα Λοϊζίδου ν. 

Τουρκίας” και σε άλλες υποθέσεις που αφορούν στα δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων

εκτοπισθέντων στις περιουσίες τους.

Κατά την ίδια περίοδο τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας κατέθεσαν Γραπτή 

Δήλωση με θέμα τις τουρκικές απειλές κατά του κυριαρχικού δικαιώματος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για διερεύνηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 

αερίου στην ΑΟΖ της.  Η Δήλωση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το δικαίωμα πηγάζει από

το διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερα τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία η

Τουρκία δεν έχει προσυπογράψει.  Τη Γραπτή  Δήλωση συνυπέγραψε μεγάλος αριθμός

βουλευτών. 

Το μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας και πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών και 

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ παρουσίασε προσχέδιο έκθεσής του με θέμα “Η

Διεθνής Σύμβαση για την προστασία όλων των ανθρώπων από βίαιες εξαφανίσεις”,

όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων πως σε σχέση με τις βίαιες εξαφανίσεις Ελληνοκυπρίων

κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το ΕΔΑΔ στην απόφαση 

“Βαρνάβα και Άλλοι ν. Τουρκίας” έκρινε πως η Τουρκία παραβίασε τα άρθρα 2 (δικαίωμα

στη ζωή), 3 (απαγόρευση βασανιστηρίων) και 5 (δικαίωμα στην ελευθερία και την 

ασφάλεια) της σχετικής σύμβασης. Αποσαφήνισε επίσης διάφορες πτυχές νομολογίας

του δικαστηρίου επί του θέματος, αλλά και την υποχρέωση της Τουρκίας να διερευνήσει

πλήρως την τύχη των αγνοουμένων. Η έκθεση μαζί με το σχετικό ψήφισμα 

υιοθετήθηκαν από τη Μόνιμη Επιτροπή της ΚΣΣΕ.

Το ίδιο μέλος παρουσίασε στην ολομέλεια του σώματος τη Γνωμάτευση της αρμόδιας
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επιτροπής για το θέμα της παραχώρησης καθεστώτος “Εταίρου για τη Δημοκρατία” στο

Παλαιστινιακό Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο τελικά και αποδόθηκε. 

Η Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ενέκρινε τον κατάλογο των τριών 

υποψηφίων εκ μέρους της Κύπρου για την πλήρωση θέσης στην Επιτροπή για την

Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Ταπεινωτικής ή Μειωτικής Συμπεριφοράς και 

Τιμωρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η εκλογή μέλους εκ μέρους της Κύπρου 

διεξήχθη από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης το Δεκέμβριο

του 2011 και τη θέση κατέλαβε ο νομικός κ. Κωστάκης Παρασκευά. 

Στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό το Φόρουμ του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για το Μέλλον της Δημοκρατίας. Κατά το 1ο Μέρος της 

Συνόδου της ΚΣΣΕ, από τις 23 μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2012, το μέλος της κυπριακής

αντιπροσωπίας και εκπρόσωπος της ad hoc Επιτροπής του προεδρείου της 

Συνέλευσης, που συμμετείχε στη διοργάνωση, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής 

Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της ΚΣΣΕ για τις

εργασίες και τα κύρια θέματα που απασχόλησαν το φόρουμ, ήτοι την ενίσχυση της 

εκπροσώπησης και της δημοκρατικής συμμετοχής και την κοινωνική συνοχή ως τομείς

προτεραιότητας για τις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών μελών του

οργανισμού.

Κατά το ίδιο μέρος της Συνόδου διαπιστεύτηκε η νέα κυπριακή αντιπροσωπία στην

ΚΣΣΕ. Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας εκλέγηκε ως μία εκ των αντιπροέδρων

της Σοσιαλιστικής Ομάδας και ως δεύτερη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού,

Επιστήμης, Παιδείας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Συνέλευσης. 

Με την έναρξη της Συνόδου τέθηκε σε ισχύ το ψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της 

Συνέλευσης, μειώνοντας τις επιτροπές από δέκα σε έξι.  Διεξήχθησαν εξάλλου εκλογές

για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της ΚΣΣΕ. Εξελέγη άνευ ανθυποψηφίου ο 

επικεφαλής της γαλλικής αντιπροσωπίας και εκ των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού

Λαϊκού Κόμματος στη Συνέλευση κ. Jean-Claude Mignon. Εξελέγη επίσης ο νέος 

Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Nils

Muižnieks. Για τη θέση αυτή είχε υποβάλει υποψηφιότητα και ο Κύπριος βουλευτής 

και πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, ο
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οποίος, παρά τις διαβεβαιώσεις υποστήριξης από ικανό αριθμό χωρών, δεν έλαβε 

τελικά τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων κατά τη μυστική ψηφοφορία στην Επιτροπή

Υπουργών, ώστε να συμπεριληφθεί στον κατάλογο βάσει του οποίου τα μέλη της ΚΣΣΕ

θα εξέλεγαν το νέο Επίτροπο.  Είχε προηγηθεί σειρά επαφών τόσο του ίδιου υποψήφιου

όσο και άλλων αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και τρίτων χωρών σε

διάφορες χώρες μέλη του οργανισμού για σκοπούς προώθησης της υποψηφιότητας.

Στην ίδια Σύνοδο συζητήθηκε σε επίπεδο επιτροπών και στην ολομέλεια το ψήφισμα

της έκθεσης του Λιθουανού βουλευτή κ. Egidijus Vareikis για τη βίαιη μεταφορά 

πληθυσμού. Το υιοθετηθέν ψήφισμα και η επεξηγηματική έκθεση περιέχουν σημαντικές

αναφορές για την Κύπρο σε σχέση με τις βίαιες μετακινήσεις πληθυσμού συνεπεία της

τουρκικής εισβολής και παράλληλα γίνονται εκτενείς αναφορές στις καταδικαστικές 

αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων για τα εγκλήματα πολέμου της Τουρκίας στην

Κύπρο το 1974, αλλά και μετέπειτα με τον εποικισμό. Στη διάρκεια συζήτησης στην 

αρμόδια επιτροπή μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας αντέκρουσε τις προσπάθειες

Τούρκων βουλευτών για διαγραφή αναφορών στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να 

απορριφθεί σχετική τουρκική τροπολογία. Το ίδιο προσχέδιο ψηφίσματος συζητήθηκε

στην Επιτροπή Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισθέντων, όπου Τούρκος 

βουλευτής παρουσίασε σχετική Γνωμοδότηση της επιτροπής, περιλαμβάνοντας 

παραπλανητική αναφορά σε “εθελούσιες” μετακινήσεις πληθυσμού στην Κύπρο. Καθότι

δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα Κύπριου βουλευτή για διαγραφή της επίμαχης 

παραγράφου, κατατέθηκε εκ μέρους της αντιπροσωπίας διαφωνούσα άποψη και 

κυκλοφόρησε ως παράρτημα της Γνωμοδότησης.

Στη συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής στο Παρίσι στις 9 Μαρτίου 2012 συμμετείχε η

επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας. 

Κατά τις εργασίες του 2ου Μέρους Συνόδου της ΚΣΣΕ 2012, από τις 23 μέχρι τις 27

Απριλίου, ο πρώην βουλευτής και μέλος της Συνέλευσης κ. Χρήστος Πουργουρίδης

παρέστη σε ειδική τελετή κατά τη διάρκεια της οποίας του απονεμήθηκε η τιμητική 

διάκριση του Διά Βίου Μέλους της Συνέλευσης από τον Πρόεδρο του σώματος κ. 

Jean-Claude Mignon. Ο Πρόεδρος της ΚΣΣΕ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα διάφορα

σημαντικά αξιώματα που κατείχε ο κ. Πουργουρίδης, όπως αυτό του προέδρου της

Επιτροπής Νομικών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, του Αντιπροέδρου της Συνέλευσης,
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του προέδρου της Υποεπιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και του εκπροσώπου της

Συνέλευσης στην Επιτροπή Βενετίας και υπογράμμισε την τεράστια συμβολή του ως

προασπιστή των αρχών και αξιών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό

Κόμμα διοργάνωσε επίσης ειδική τελετή προς τιμήν του κ. Πουργουρίδη.

Κατά την ίδια περίοδο κατατέθηκε Γραπτή Δήλωση του Ιταλού βουλευτή κ. Renato

Farina με θέμα την παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στις κατεχόμενες περιοχές

της Κύπρου. Η Δήλωση αναφέρει πως στις εν λόγω περιοχές της Κύπρου εξακολουθεί

να παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 9

της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ). Καταδικάζεται επίσης

η πολιτική εποικισμού και εθνοκάθαρσης που ακολουθεί η τουρκική κυβέρνηση στις

κατεχόμενες περιοχές και η οποία βλάπτει τα δικαιώματα ακόμα και των ίδιων των 

Τουρκοκυπρίων, ενώ γίνεται και αναφορά στην καταστροφή της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Τέλος, καλείται η τουρκική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τις σχετικές

με τη θρησκευτική ελευθερία υποχρεώσεις της οι οποίες απορρέουν από την ΕΣΑΔ.

Τη Δήλωση προσυπέγραψε μεγάλος αριθμός βουλευτών της ΚΣΣΕ.  

Κατά το 3ο Μέρος της Συνόδου της ΚΣΣΕ 2012, από τις 25 μέχρι τις 29 Ιουνίου, 

υιοθετήθηκε ομόφωνα ψήφισμα από την ολομέλεια, στη βάση έκθεσης μέλους της 

κυπριακής αντιπροσωπίας, με θέμα τις πολλαπλές διακρίσεις εις βάρος των 

μουσουλμάνων γυναικών στην Ευρώπη. Το ψήφισμα προβλέπει μεταξύ άλλων την

εφαρμογή του κατάλληλου νομικού και θεσμικού πλαισίου για την καλύτερη ένταξη των

μουσουλμάνων γυναικών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τη σύσταση ενός μηχανισμού

εποπτείας και παρακολούθησης της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, αλλά και της

παροχής βοήθειας και στήριξης σε θύματα βίας. Υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη 

απάλειψης όλων των μορφών βίας εις βάρος των γυναικών και η επικύρωση της 

σχετικής σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης από όλα τα κράτη μέλη του. 

Στις εκλογές για ανάδειξη του αναπληρωτή γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της 

Ευρώπης εξελέγη η Ιταλίδα υποψήφια κ. Gabriella Battaini-Dragoni.

Η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ κατέθεσε προσχέδιο 

ψηφίσματος με θέμα την καλύτερη αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Το κείμενο

προσυπέγραψαν εκατό σαράντα πέντε (145) βουλευτές από τριάντα επτά χώρες και

όλες τις πολιτικές ομάδες. 
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Τέλος, η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ ορίστηκε από τη Βουλή

των Αντιπροσώπων, υπό την ιδιότητά της ως μέλους της Επιτροπής Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ, ως η βουλευτής 

σύνδεσμος μεταξύ Συνέλευσης και Βουλής για την κοινοβουλευτική διάσταση της 

εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας

κατά των παιδιών (“One in Five Campaign”). 

Διακοινοβουλευτική Ένωση

Από τις 16 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2011 αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε στην

125η Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στη Βέρνη. Τα θέματα που 

απασχόλησαν τη Συνέλευση αφορούσαν κυρίως στην άσκηση και ανάπτυξη χρηστής

διακυβέρνησης με σκοπό την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας σε συνάρτηση

με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική.  Άλλα θέματα ήταν η ενίσχυση

της εμπλοκής των λαών στις αποφάσεις του διεθνούς πολιτικού γίγνεσθαι, η πρόσβαση

στο βασικό δικαίωμα της υγείας και ο ρόλος των κοινοβουλίων στην αντιμετώπιση των

προκλήσεων που αναφύονται στη διασφάλιση της υγείας των γυναικών και των 

παιδιών. Με τη διαδικασία του επείγοντος συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη το

θέμα “Η δοκιμασία του πληγέντα από την πείνα λαού της Σομαλίας και οι προσπάθειες

αρωγής των μελών της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης”.  Υιοθετήθηκε δε ομόφωνα 

σχετικό ψήφισμα. Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχε εξάλλου στο 9ο

Ενημερωτικό Σεμινάριο για τη Σύμβαση για Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των 

Γυναικών στις 20 Οκτωβρίου 2011, αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της 125ης

Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης. Το σεμινάριο διοργάνωσαν η Διακοινοβουλευτική

Ένωση και το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Τετραμελής αντιπροσωπία της Βουλής συμμετείχε στην 126η Διακοινοβουλευτική 

Διάσκεψη στην Ουγκάντα από την 31η Μαρτίου μέχρι τις 5 Απριλίου 2012.  Πέρα από

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

επικεντρώθηκε στο θέμα γεφύρωσης του χάσματος στις σχέσεις μεταξύ κοινοβουλίων

και πολιτών, υιοθετήθηκαν ψηφίσματα για τα θέματα που απασχόλησαν τις τρεις 

μόνιμες επιτροπές στην προηγούμενη Διάσκεψη. Στην ημερήσια διάταξη 

συμπεριλήφθηκε ως επείγον θέμα που αφορούσε στην “Πρωτοβουλία της 

Διακοινοβουλευτικής Ένωσης για άμεσο τερματισμό της αιματοχυσίας και της 
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παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Συρία, καθώς και στην ανάγκη για 

διασφάλιση της πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας και της εφαρμογής όλων των 

σχετικών ψηφισμάτων και ειρηνευτικών προσπαθειών του Αραβικού Συνδέσμου και

των Ηνωμένων Εθνών”. Υιοθετήθηκε σχετικό ψήφισμα κατά πλειοψηφία.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια των πιο πάνω Διασκέψεων η αντιπροσωπία της κυπριακής

Βουλής συμμετείχε στις συνεδρίες της ομάδας “Twelve Plus”, που αποτελείται κυρίως

από τις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στην ίδια Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε

συνάντηση της Ομάδας για την Κύπρο με  συμμετοχή των μελών της αντιπροσωπίας

της Βουλής και εκπροσώπων τουρκοκυπριακών πολιτικών κομμάτων. Τα μέλη της 

κυπριακής αντιπροσωπίας αναφέρθηκαν στην παρούσα φάση των απευθείας 

διαπραγματεύσεων για εξεύρεση λύσης στο κυπριακό πρόβλημα εν αναμονή και της

έκθεσης προόδου του ειδικού αντιπροσώπου του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το

Κυπριακό.  Υπογράμμισαν δε εκ νέου την ανάγκη επίτευξης δίκαιης, βιώσιμης, 

λειτουργικής και κοινώς αποδεκτής λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, σύμφωνα με το

διεθνές δίκαιο, τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αρχές και αξίες της ΕΕ. 

Οι Κύπριοι βουλευτές επανέλαβαν εξάλλου την προσήλωση της ελληνοκυπριακής 

πλευράς σε λύση που να λαμβάνει υπόψη την πολιτική και όχι αριθμητική ισότητα,

όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, και να διασφαλίζει τα ανθρώπινα 

δικαιώματα όλων των Κυπρίων. Υπογράμμισαν επίσης το γεγονός ότι το κλειδί της

λύσης βρίσκεται στην Τουρκία, η οποία ευθύνεται για την κατάσταση στην Κύπρο. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής σε δήλωσή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος, στις 15

Σεπτεμβρίου 2011, για τη Διεθνή Ημέρα για τη Δημοκρατία, η οποία καθιερώθηκε από

τη Διακοινοβουλευτική Ένωση ανέφερε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θεωρεί 

επιβεβλημένη τη συμβολή της στις διεθνείς προσπάθειες, για να δοθεί έμφαση στην

έννοια της δημοκρατίας, στις ευκαιρίες που προσφέρει στον κοινοβουλευτισμό 

ειδικότερα και στο πολιτικό και πολιτειακό σύστημα γενικότερα, αλλά και στις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Η δήλωση αναρτήθηκε στην

επίσημη ιστοσελίδα της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης.

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου (ΚΣΜ)

Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε στην ΚΣΜ από τριμελή αντιπροσωπία
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στην 6η Σύνοδο της Συνέλευσης στο Παλέρμο από τις 27 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2011.

Συζητήθηκαν και υιοθετήθηκαν ψηφίσματα και εκθέσεις των τριών Μόνιμων Επιτροπών

της ΚΣΜ, που αφορούσαν μεταξύ άλλων την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τις 

συνταγματικές αλλαγές στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το οργανωμένο έγκλημα και την 

τρομοκρατία, την αποτροπή περιβαλλοντικών καταστροφών από διαρροές 

πετρελαϊκών υγρών ή αερίου στη Μεσόγειο, την πυρηνική ενέργεια, τη διαχείριση των

υδάτινων πόρων και τη βία στην οικογένεια.  Η Σύνοδος εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο

τον Ιορδανό βουλευτή, πρώην Πρωθυπουργό, κ. Fayez Al-Tarawneh. 

Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας, ως εισηγητής της 3ης Μόνιμης Επιτροπής της

ΚΣΜ για το θέμα της μετανάστευσης στην περιοχή της Μεσογείου, συνέταξε έκθεση

και ψήφισμα, το οποίο λόγω κωλύματος παρουσίασε άλλο μέλος της αντιπροσωπίας.

Στα κείμενα γίνονται αναφορές στα μεταναστευτικά κύματα που προκάλεσαν οι 

πρόσφατες εξελίξεις στον αραβικό κόσμο και στις επιπτώσεις του φαινομένου, ιδιαίτερα

σε μικρές χώρες όπως η Κύπρος και η Μάλτα.  Σε παρέμβασή της για το θέμα της 

ενδοοικογενειακής βίας μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας τόνισε ότι η Κύπρος έχει

υιοθετήσει σχετική νομοθεσία από το 1995 και έχει ιδρύσει καταφύγια γυναικών για

προστασία των θυμάτων.  Άλλο μέλος της αντιπροσωπίας ανέδειξε τη σημασία της 

Κύπρου ως επιχειρηματικού κέντρου, με έμφαση στο ισχύον φορολογικό καθεστώς. 

Τα Συμπεράσματα της Συνόδου της ολομέλειας καθόρισαν και το σχέδιο στρατηγικών

δράσεων της ΚΣΜ για το 2012, όπου επαναβεβαιώνεται ότι η κατάσταση στην Κύπρο

παραμένει στις προτεραιότητες της ΚΣΜ και ότι η Συνέλευση στηρίζει τη διαδικασία των

συνομιλιών μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για 

εξεύρεση λύσης στο κυπριακό πρόβλημα. 

Στις 22 Μαρτίου 2012 η Βουλή των Αντιπροσώπων τίμησε την καθιερωμένη από την

ΚΣΜ Ημέρα της Μεσογείου, με ειδική αναφορά του Προέδρου του σώματος.  Μεταξύ

άλλων υπογραμμίστηκε ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρας ειρήνης, διαλόγου και 

συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Νοτιοανατολικής Μεσογείου και εκφράστηκε η ευχή

να επικρατήσουν συνθήκες ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή. 

Στις 29 και 30 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα συνάντηση των Ειδικών

Ομάδων Εργασίας της ΚΣΜ, που φιλοξένησε η Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Η Βουλή 
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εκπροσωπήθηκε από τέσσερα μέλη, τα οποία συμμετείχαν με παρεμβάσεις στις 

εργασίες των τριών Μόνιμων Επιτροπών της Συνέλευσης (Επιτροπή Πολιτικής 

Συνεργασίας και Συνεργασίας για θέματα Ασφάλειας, Επιτροπή Οικονομικής, Κοινωνικής

και Περιβαλλοντικής Συνεργασίας και Επιτροπή για το Διαπολιτισμικό Διάλογο και τα

Ανθρώπινα Δικαιώματα).

Σε παρέμβασή του για το θέμα της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή και των

εξελίξεων στον αραβικό κόσμο μέλος της αντιπροσωπίας εξέφρασε την ετοιμότητα της

Κύπρου να συμβάλει στις προσπάθειες ειρήνευσης. Τόνισε επίσης τον πολύ ουσιαστικό

ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος ως γέφυρα διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και

των χωρών της περιοχής και υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου για την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών, ιδιαίτερα στα νοτιότερα

κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Κύπρος.  Σημείωσε δε την πρόθεση της

χώρας μας να αναδείξει το θέμα αυτό στη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της ΕΕ.  Επισήμανε ακόμα ότι ο εκδημοκρατισμός των χωρών της 

περιοχής δεν μπορεί να επιβληθεί έξωθεν ούτε και η επίλυση των όποιων 

προβλημάτων.  Αναφερόμενος εξάλλου στην ανακάλυψη υδρογονανθράκων εντός της

ΑΟΖ της Κύπρου, τόνισε ότι η χώρα μας ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα αυστηρώς 

συμμορφούμενη με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Εξέφρασε δε την 

πεποίθηση ότι οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη

για επανένωση της χώρας προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού.   

Σε παρέμβασή του για το θέμα των περιβαλλοντικών κινδύνων στη Μεσόγειο άλλο

μέλος της αντιπροσωπίας επισήμανε τις ανησυχητικές προβλέψεις για την περιοχή, 

ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ξηρασία και την απερήμωση. Σημείωσε τη βιώσιμη 

διαχείριση των υδάτων ως εκ των προτεραιοτήτων της κυπριακής Προεδρίας και τις

δράσεις της Κύπρου προς μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική στρατηγική. 

Αναφερόμενος στις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο οικοσύστημα, που καθιστούν τη 

νοτιοανατολική Μεσόγειο ιδιαίτερα ευάλωτη στους κινδύνους, ο βουλευτής εξέφρασε

την έντονη ανησυχία της Κύπρου για τα πυρηνικά σχέδια της Τουρκίας στην εξαιρετικά

σεισμογενή γειτονική περιοχή του Άκκουγιου.  Απηύθυνε δε έκκληση προς την Τουρκία

να απόσχει από το εγχείρημα. 
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Σε παρέμβασή του σε σχετική συζήτηση για την εκπαίδευση άλλο μέλος της 

αντιπροσωπίας υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση βρίσκονται στο 

επίκεντρο των πολιτικών της Κύπρου για τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης,

καθώς και για προώθηση της ισότητας και αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά των 

γυναικών.  Αναφέρθηκε δε και στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Κύπρο.

Κοινοπολιτειακός Κοινοβουλευτικός Σύνδεσμος (CPA)

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ο κυπριακός κλάδος του Κοινοπολιτειακού 

Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου (Commonwealth Parliamentary Association, CPA) 

συμμετείχε με αντιπροσωπίες του στις εργασίες της 57ης Παγκόσμιας Διάσκεψης και

στο 42ο Περιφερειακό Συνέδριο των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου (BIMR) του

Συνδέσμου, καθώς και σε διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε ο βρετανικός κλάδος για

τους Στόχους της Χιλιετίας του ΟΗΕ.

Η 57η Παγκόσμια Διάσκεψη του CPA, τον Ιούλιο του 2011, στο Λονδίνο έγινε εκτάκτως

και είχε επετειακό χαρακτήρα λόγω των εκατό χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου.

Η Βουλή συμμετείχε με τριμελή κοινοβουλευτική αντιπροσωπία.  Κεντρικό θέμα ήταν η

ενίσχυση της δημοκρατίας.  Εξετάστηκαν θέματα που αφορούσαν στις πρωτοβουλίες

της Κοινοπολιτείας σχετικά με τη μετανάστευση, τη χρηστή διοίκηση και διακυβέρνηση,

τις κοινοβουλευτικές μεταρρυθμίσεις και το ρόλο της Κοινοπολιτείας κατά τον 21ο αιώνα.

Περαιτέρω συζητήθηκαν η παγκόσμια οικονομία, οι τεχνολογικές απειλές, οι 

κλιματολογικές αλλαγές και η προώθηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας.  Νέος 

Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του CPA εξελέγη ο Βρετανός Sir Alan

Haselhurst (πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων και πρόεδρος του 

βρετανικού κλάδου).

Λόγω μη επανεκλογής του τέως αρχηγού της κυπριακής αντιπροσωπίας στο CPA στις

τελευταίες βουλευτικές εκλογές, τη θητεία του περιφερειακού αντιπροσώπου στην 

Περιφέρεια BIMR, όπου ανήκει η Κύπρος, ορίστηκε να συνεχίσει νέος βουλευτής του

κυπριακού κλάδου που συμμετείχε και σε έκτακτη συνεδρία της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του CPA στο Λονδίνο το Δεκέμβριο του 2011.
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Στο 42ο Περιφερειακό Συνέδριο, τον Ιούνιο του 2012, στη Σκωτία η Βουλή συμμετείχε

και πάλι με τριμελή αντιπροσωπία.  Γενικό θέμα του συνεδρίου αποτέλεσε η ενεργότερη

και αμεσότερη εμπλοκή των κοινοβουλίων στην έγκαιρη εφαρμογή μέτρων οικονομικής

και κοινωνικής φύσης.  Σε σχετικά θεματικά εργαστήρια συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η

θεωρία των προληπτικών δαπανών, καθώς και η εμπειρία της Ιρλανδίας στη διαχείριση

της οικονομικής κρίσης. 

Ο κυπριακός κλάδος συμμετείχε με ένα (1) βουλευτή σε διεθνές συνέδριο του 

βρετανικού κλάδου στο Λονδίνο από τις 29 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2011.

Συζητήθηκαν η πρόοδος που επιτεύχθηκε στην υλοποίηση των Στόχων της Χιλιετίας

του ΟΗΕ και οι σχετικές προβλέψεις προόδου μέχρι και πέραν του 2015, καθώς και ο

ρόλος των βουλευτών στη σωστή διακυβέρνηση και το δημοκρατικό έλεγχο προς 

επίτευξη των Στόχων.

Koινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ)

Πιο πρόσφατη δραστηριότητα της ΚΣ ΟΑΣΕ κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ήταν

η 21η Ετήσια Σύνοδος (Μονακό, 5-9 Ιουλίου 2012) με γενικό θέμα “O OAΣΕ: Περιοχή

Αλλαγής”.  Τα  μέλη της τριμελούς κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχαν στις εργασίες 

της ολομέλειας και των τριών επιτροπών της Συνέλευσης (Επιτροπή Πολιτικών 

Θεμάτων και Ασφάλειας, Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, Τεχνολογίας, Επιστήμης

και Περιβάλλοντος και Επιτροπή για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 

Ανθρωπιστικά Θέματα). Συνέβαλαν επίσης στην τελική διαμόρφωση των ψηφισμάτων

των επιτροπών, καθώς και αριθμού Επιπρόσθετων Ψηφισμάτων.  Ψηφίσματα των 

επιτροπών και άλλα είκοσι πέντε Επιπρόσθετα Ψηφίσματα συνέθεσαν την Τελική 

Διακήρυξη της Συνόδου. Αναφορές στο στόχο μιας αντικειμενικής και επιτυχούς 

κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ έγιναν από τους συμμετέχοντες 

βουλευτές στις δύο πρώτες επιτροπές, καθώς και στο Μεσογειακό Κοινοβουλευτικό

Φόρουμ του ΟΑΣΕ, που εντάχθηκε κατ’ εξαίρεση στο πλαίσιο της Συνόδου. 

Σε παρέμβασή του στην Επιτροπή Πολιτικών Θεμάτων και Ασφάλειας μέλος της 

κυπριακής αντιπροσωπίας κάλεσε την Τουρκία να συνεργαστεί με την κυπριακή 

Προεδρία. Επαναβεβαίωσε ακόμα τη θέση της Κύπρου ότι η εκμετάλλευση των 
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ενεργειακών της κοιτασμάτων μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για ειρήνη και 

σταθερότητα προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, της ευρύτερης περιοχής,

αλλά και της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας. 

Σε παρέμβασή του για τις εξελίξεις όσον αφορά το μέλλον της Ευρωζώνης στην 

Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος άλλο

μέλος της αντιπροσωπίας τόνισε ότι στόχος δεν πρέπει να είναι μόνο “περισσότερη

Ευρώπη”, αλλά μια “καλύτερη Ευρώπη” ως κεντρική προτεραιότητα της κυπριακής

Προεδρίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη περαιτέρω στήριξης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο. Τονίστηκε επίσης η

ανάγκη δημιουργίας βιώσιμων ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων,

καθώς και διαμόρφωσης υγιών αγορών εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των κρατών. Σε ό,τι αφορά στις προσπάθειες αντιμετώπισης της 

κλιματικής αλλαγής, ο βουλευτής χαρακτήρισε σημαντική την ενιαία διαχείριση των 

υδάτινων πόρων, της ενέργειας και της γης στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας

ότι η ενέργεια και οι υδάτινοι πόροι αποτελούν δυνητικές πηγές συγκρούσεων. 

Σε παρέμβαση στην Επιτροπή για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 

Ανθρωπιστικά Θέματα το τρίτο μέλος της αντιπροσωπίας στηλίτευσε παραβιάσεις 

διεθνούς δικαίου και ανθρώπινων δικαιωμάτων από συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ,

καθώς και την ανοχή της διεθνούς κοινότητας σε τέτοιες παραβιάσεις,  όταν μάλιστα

αυτές, όπως επισήμανε, είναι αποτέλεσμα στρατιωτικής επίθεσης από ένα συμμετέχον

κράτος του ΟΑΣΕ κατά άλλου, όπως στην περίπτωση της Κύπρου. Σημειώνοντας ότι

οι συγκρούσεις συνιστούν την κύρια αιτία ύπαρξης προσφύγων, εκτοπισμένων και 

αιτητών ασύλου, υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των μηχανισμών 

εποπτείας της εφαρμογής των θεμελιωδών αρχών του ΟΑΣΕ.  

Σε παρέμβασή του εξάλλου στο Μεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ του ΟΑΣΕ με

θέμα “Η Μεσογειακή Εταιρική Σχέση του ΟΑΣΕ σε μια μεταβαλλόμενη περιοχή: Ο 

αντίκτυπος των εκλογών μετά τα γεγονότα του 2011” μέλος της κυπριακής 

αντιπροσωπίας υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω διεθνούς υποστήριξης στις 

προσπάθειες εκδημοκρατισμού των χωρών της Αραβικής Άνοιξης, με σεβασμό πάντοτε

στην ιδιοκτησία της διαδικασίας από τα ίδια τα κράτη και στις ιδιαιτερότητες ενός 

εκάστου.  Αναφέρθηκε επίσης στην προετοιμασία της χώρας μας για ενδεχόμενη μαζική
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εκκένωση ξένων υπηκόων από τη Συρία, καθώς και το ενδεχόμενο γενικότερου 

κατακλυσμού της Κύπρου από πρόσφυγες και αιτητές ασύλου.  Τόνισε δε ότι η 

περαιτέρω ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής

αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την κυπριακή Προεδρία. 

Στις εκλογές για την ανάδειξη νέων αξιωματούχων της Συνέλευσης το ίδιο μέλος εξελέγη

εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων, Επιστήμης, Τεχνολογίας και 

Περιβάλλοντος και συμμετέχει ως εκ τούτου στο διευρυμένο προεδρείο της Συνέλευσης.

Νέος Πρόεδρος της ΚΣ ΟΑΣΕ εξελέγη ο Ιταλός βουλευτής κ. Riccardo Migliori. 

Στις εργασίες της 11ης Χειμερινής Συνάντησης (Βιέννη, 23-24 Φεβρουαρίου 2012) τα

μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχαν στις χωριστές και κοινές συνεδρίες

των επιτροπών της Συνέλευσης. Σε συζήτηση του θέματος της καταπολέμησης της 

τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος μέλος της αντιπροσωπίας 

υπογράμμισε την ανάγκη συμμόρφωσης των αντιτρομοκρατικών μέτρων με το διεθνές

δίκαιο ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επισημαίνοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του 

νομικού κενού στον ορισμό της τρομοκρατίας, αναφέρθηκε στην κρατική τρομοκρατία

και στο κρίσιμο ερώτημα της κατ’ επιλογή παρέμβασης της διεθνούς κοινότητας προς

υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου. 

Σε συζήτηση για την παγκόσμια οικονομική κρίση άλλο μέλος της αντιπροσωπίας 

σημείωσε τις προσπάθειες της Κύπρου για εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και

ενίσχυση της ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, με έμφαση στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την αναβάθμιση των υποδομών και τη μείωση της 

ανεργίας.

Τέλος, σε συζήτηση για τα δικαστικά συστήματα και τη μεταρρύθμιση των φυλακών το

τρίτο μέλος της αντιπροσωπίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σχετική νομοθεσία της

Κύπρου και στις πιο πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο σύστημα των φυλακών. 

Κατά τις Φθινοπωρινές Συναντήσεις (Ντουμπρόβνικ, 7-10 Οκτωβρίου 2011) μέλος της

κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα “Η Ευρω-Ατλαντική 

Ενσωμάτωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Προοπτικές ολοκλήρωσης προγραμμάτων”.

Αναφερόμενος στο θέμα του Κοσσυφοπεδίου επαναβεβαίωσε τη θέση αρχών της 
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Κύπρου και εξέφρασε την ελπίδα επίλυσης του προβλήματος, σύμφωνα με το διεθνές

δίκαιο και ειδικότερα το Ψήφισμα 1244 του ΟΗΕ.  Υπογράμμισε δε την πλήρη στήριξη

της Κύπρου στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και τη μη σύνδεσή της με το θέμα του

Κοσσυφοπεδίου. Τόνισε τέλος τη σταθερή προσήλωση της χώρας μας στην περαιτέρω

προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, εφόσον θα πληρούν

τα κριτήρια ένταξης. 

Στο Μεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ, με θέμα πώς η Μεσόγειος θα καταστεί 

περιοχή ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, άλλο μέλος της αντιπροσωπίας τόνισε

την ανάγκη περαιτέρω συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ,

ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη στρατηγική για τη μετανάστευση και το άσυλο, τους 

συνοριακούς ελέγχους και το μηχανισμό FRONTEX. Αναφέρθηκε στην εκρηκτική 

κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο ως παραδείγματα παραβιάσεων

του διεθνούς δικαίου. Σημειώνοντας ότι η περιοχή αναδεικνύεται σε νέο πρωταγωνιστή

στην παγκόσμια ενεργειακή σκηνή, υπογράμμισε την ανάγκη προώθησης καλών 

σχέσεων γειτονίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στα θεμελιώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα. Τόνισε δε ότι η επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και

τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, θα συμβάλει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Στην 7η Οικονομική Διάσκεψη της ΚΣ ΟΑΣΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Μπατούμι

της Γεωργίας (12-14 Μαΐου 2012) με γενικό θέμα “Καλλιεργώντας την οικονομική 

συνεργασία και σταθερότητα στην περιοχή του ΟΑΣΕ”, συμμετείχε μέλος της κυπριακής

αντιπροσωπίας. Σε παρέμβασή του σε συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια και 

αποδοτικότητα επισήμανε την ενεργειακή απομόνωση και πλήρη εξάρτηση της Κύπρου

από πετρελαϊκές εισαγωγές και σημείωσε τις δράσεις για αύξηση της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις προτεραιότητες της χώρας μας όσον αφορά στην

ενεργειακή ασφάλεια. Τόνισε εξάλλου ότι η Κύπρος ασκεί τα κυριαρχικά ενεργειακά της

δικαιώματα σύμφωνα με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και ότι η ανεύρεση

ενεργειακών κοιτασμάτων εντός της ΑΟΖ μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για 

επανένωση της χώρας μας προς όφελος του κυπριακού λαού. Επανέλαβε έκκληση

προς την Τουρκία να απόσχει από απειλές και συναφείς ενέργειες και να συνεργαστεί

προς αυτή την κατεύθυνση. Επισήμανε τέλος ότι τα ανευρεθέντα κοιτάσματα και η 

δημιουργία πρόσθετου διαδρόμου στη νοτιοανατολική Μεσόγειο μέσω Κύπρου θα 

ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. 
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Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) 

Στις πρόσφατες εκλογές της ΔΣΟ (Ιούνιος 2012) ο επικεφαλής της τριμελούς κυπριακής

αντιπροσωπίας επανεξελέγη μέλος της Διεθνούς Γραμματείας, της Επιτροπής Παιδείας

και της Συντονιστικής Επιτροπής Συνεργασίας με τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση

της Ευρωασιατικής Οικονομικής Κοινότητας. Το δεύτερο μέλος της αντιπροσωπίας 

διατήρησε τη θέση προέδρου της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και το τρίτο

διατήρησε τη θέση μέλους της Επιτροπής Οικονομικών και επελέγη να συμμετάσχει

στη Συντονιστική Επιτροπή Συνεργασίας με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ένωσης 

Ρωσίας-Λευκορωσίας. 

Τον Οκτώβριο 2011 ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας συμμετείχε σε ημερίδα

της ΔΣΟ στο Ελσίνκι με θέμα “Η διαμόρφωση των σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας κατά

τον Απόστολο Παύλο και την Ορθόδοξη Ανατολική Παράδοση”.  Αντιπροσωπία της

ΔΣΟ, εκ των οποίων και ο Κύπριος βουλευτής, είχαν με αυτή την ευκαιρία συνάντηση

με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας κ. Eero Heinäluoma.

Από τις 10 μέχρι τις 12 Μαρτίου 2012 ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας

συμμετείχε σε συνεδριάσεις της Διεθνούς Γραμματείας, των προέδρων των επιτροπών

της ΔΣΟ και των Συντονιστικών Επιτροπών Συνεργασίας Παναφρικανικού 

Κοινοβουλίου-ΔΣΟ στα Ιωάννινα. Λήφθηκαν αποφάσεις για τη διοργάνωση της 

επόμενης Γενικής Συνέλευσης και την ανάληψη πρωτοβουλιών δράσης στο εσωτερικό

και διεθνές επίπεδο. 

Τον Ιούνιο 2012 πραγματοποιήθηκε στην Πράγα η 19η Ετήσια Γενική Συνέλευση της

ΔΣΟ με κεντρικό θέμα “Προκλήσεις δημοκρατίας σε περιόδους παγκόσμιας οικονομικής

κρίσης”. Σε σχετική παρέμβασή του Κύπριος βουλευτής υπογράμμισε την ανάγκη 

προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών, προτείνοντας θεσμοθέτηση

διαδικασιών για τη συμμετοχή των ίδιων των κρατών και των πολιτών τους στη χάραξη

οικονομικής πολιτικής. Η Συνέλευση ενέκρινε σχετικό ψήφισμα. 

Η Γενική Συνέλευση εξάλλου ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα για την επιστροφή της

Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της. Το ψήφισμα υπογραμμίζει τον 

ανθρωπιστικό χαρακτήρα του ζητήματος και καλεί την Τουρκία να υλοποιήσει τη 
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Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου του 1979, καθώς και τα σχετικά ψηφίσματα του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επιβεβαιώνει δε τη στήριξη της Συνέλευσης στις 

προσπάθειες για επίτευξη συμφωνημένης, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού

προβλήματος, που να επανενώνει τη χώρα και το λαό της, ενώ απευθύνει έκκληση

προς τη διεθνή κοινότητα για άσκηση ουσιαστικών πιέσεων επί της Τουρκίας, ώστε η

χώρα αυτή να συμμορφωθεί με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. 

Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΑΚΣ)

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων δε συμμετείχε σε 

δραστηριότητες της ΑΚΣ λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων, αλλά και επειδή η 

τελευταία σύνοδος της ολομέλειας της Συνέλευσης το 2011, όπως και άλλες συνεδρίες

επιτροπών της, ακυρώθηκαν για τεχνικούς και άλλους λόγους.

Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΝΑΤΟ (ΚΣ ΝΑΤΟ)

Η Βουλή λαμβάνει προσκλήσεις για συμμετοχή ad hoc στα Σεμινάρια Μεσογειακού 

Διαλόγου της Ειδικής Ομάδας ΚΣ ΝΑΤΟ για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.  Κατά

την υπό επισκόπηση σύνοδο η Βουλή εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε Σεμινάριο

Μεσογειακού Διαλόγου με τίτλο “Πολιτικές και οικονομικές αλλαγές στις χώρες του 

Μαγκρέμπ, του Μασρέκ και του Περσικού Κόλπου”, που πραγματοποιήθηκε στη 

Μασσαλία από τις 11 μέχρι τις 13 Απριλίου 2012. Συζητήθηκαν διάφορα επιμέρους 

θέματα, που σχετίζονται με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής

και της Βορείου Αφρικής, όπως η εκδημοκρατικοποίηση, ο ρόλος τρίτων δυνάμεων στην

περιοχή, οι οικονομικές προοπτικές, οι προκλήσεις αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας,

καθώς και ο ρόλος των γυναικών, της νεολαίας και των νέων μέσων μαζικής 

ενημέρωσης.

Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Πρώην Βουλευτών των

Χωρών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η Βουλή φιλοξένησε τη ΓΣ του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Πρώην Βουλευτών των Χωρών

Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, του οποίου πρόεδρος για το έτος 2011-12 ήταν
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πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η ΓΣ διοργανώθηκε στη Λευκωσία στις

23 και 24 Μαρτίου 2012 σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Πρώην Βουλευτών της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Τις εργασίες της Συνέλευσης προσφώνησε ο Πρόεδρος της

Βουλής των Αντιπροσώπων και το προεδρείο του συνδέσμου έγινε δεκτό από τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  Συμμετείχαν πρώην Πρόεδροι εθνικών κοινοβουλίων και

διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών, όπως και πρώην μέλη του ΕΚ από την Κύπρο,

την Ανδόρα, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία,

την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Πολωνία και τη Σουηδία.

Είναι η πρώτη φορά που η ΓΣ του Συνδέσμου πραγματοποιείται εκτός της έδρας του

οργανισμού στο Παρίσι.
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Δ.     ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Γενικά

Στον τομέα ερευνών, μελετών και εκδόσεων αναπτύχθηκε και κατά την υπό επισκόπηση

περίοδο ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Η εντεταλμένη υπηρεσία έδωσε ιδιαίτερη

έμφαση στην επιστημονική έρευνα και μεθοδική συγκέντρωση στοιχείων συναφών με

την ιστορία και τη δράση του κυπριακού κοινοβουλίου, με στόχο την τροχοδρόμηση

διάφορων εκδόσεων.  Παράλληλα, 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). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε  και στην άμεση ενημέρωση και στον 

εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της Βουλής. Tέλος, με στόχο την υλοποίηση της επιθυμίας

της Bουλής να στηρίζει τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών και να 

συμμετέχει στην αντιμετώπιση πολλών κοινωνικών προβλημάτων, οργανώθηκε και

πραγματοποιήθηκε μια σειρά από πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις.

Πρακτικά των συνεδριάσεων της ολομέλειας

Στον τομέα της γλωσσικής και εκδοτικής επιμέλειας των πρακτικών των συνεδριάσεων

της ολομέλειας τηρήθηκε και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η προθεσμία που θέτει

ο Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων για ετοιμασία των κειμένων, τα οποία

βρίσκονταν έγκαιρα στη διάθεση όλων των βουλευτών για έλεγχο των αγορεύσεών

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

Βουλής, γεγονός που αποτελεί συνεισφορά στον πολίτη και αξιόλογη υπηρεσία στον

τομέα της διαφάνειας της πολιτικής ζωής του τόπου.  Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι,

έπειτα από σύντονες προσπάθειες και συνεργασία της εντεταλμένης υπηρεσίας και του

Κυβερνητικού Τυπογραφείου, κατέστη δυνατό να εκδίδονται αμέσως τα πρακτικά των

συνεδριάσεων της ολομέλειας.    

Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τις συνεδριάσεις της ολομέλειας περιλαμβάνονται στο

Τρίτο Μέρος - Γραφικές Παραστάσεις.
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Ερωτήσεις βουλευτών και απαντήσεις υπουργών

Οι ερωτήσεις των βουλευτών προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς αποτελούν

σημαντικό τομέα δράσης των μελών του σώματος και συνάμα μέσο άσκησης 

κοινοβουλευτικού ελέγχου, αφού εστιάζονται κυρίως στις πράξεις ή παραλείψεις της

εκτελεστικής εξουσίας. Κατά την Πρώτη Σύνοδο της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου

υποβλήθηκαν από τους βουλευτές χίλιες εκατό δεκατέσσερις (1 114) ερωτήσεις και 

λήφθηκαν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς οκτακόσιες εβδομήντα δύο (872)

απαντήσεις, από τις οποίες  εκατόν ογδόντα οκτώ (188) αφορούσαν ερωτήσεις της

προηγούμενης βουλευτικής περιόδου. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις καταχωρίζονται

και στο σχετικό μέρος της ιστοσελίδας της Βουλής.  

Συγκριτικά στοιχεία αναφορικά με τις υποβληθείσες ερωτήσεις και τις ληφθείσες 

απαντήσεις περιλαμβάνονται στο Τρίτο Mέρος - Γραφικές Παραστάσεις.

Εκδοτικές δραστηριότητες

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ολοκληρώθηκε η εκπόνηση των ακόλουθων 

εκδόσεων:

Βουλή των Αντιπροσώπων - Δέκατη Βουλευτική Περίοδος 2011-2016•

Μετά τις εκλογές της 22ας Μαΐου 2011 και τη νέα σύνθεση της Βουλής που 

προέκυψε, κυκλοφόρησε η έκδοση “Βουλή των Αντιπροσώπων - Δέκατη 

Βουλευτική Περίοδος 2011-2016”. Η έκδοση, η τρίτη της σειράς, μετά τις δύο της

Ένατης Βουλευτικής Περιόδου που προηγήθηκαν, παρουσιάζει το προφίλ της νέας

Βουλής, την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά των μελών της, με σκοπό να 

ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ των πολιτών και των εκλελεγμένων 

αντιπροσώπων τους. Περιέχει επίσης συγκριτικά στατιστικά στοιχεία της 

παρούσας και της απελθούσας Βουλής. 

Η εν λόγω έκδοση κυκλοφόρησε και στην αγγλική γλώσσα με τίτλο “House of

Representatives - Tenth Parliamentary Term 2011-2016”, αφού καθίσταται 

χρήσιμη τόσο στο εξωτερικό, κατά την ανάπτυξη των διεθνών κοινοβουλευτικών

δραστηριοτήτων των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, όσο και στην Κύπρο,

στα πλαίσια της άσκησης της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Βιογραφικά βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας•

Στα πλαίσια των εκδοτικών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά την 
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παρελθούσα σύνοδο εντάσσεται και η έκδοση των βιογραφικών του Προέδρου και

των μελών της Βουλής που εξελέγησαν την 22α Μαΐου 2011 για τη Δέκατη 

Βουλευτική Περίοδο.  Πρόκειται για μια δίγλωσση έκδοση (ελληνική και αγγλική),

στην οποία παρουσιάζονται  τόσο οι κοινοβουλευτικές όσο και οι ευρύτερες 

πολιτικές δραστηριότητες του Προέδρου και των μελών του σώματος. Επιπλέον, η

εν λόγω έκδοση περιέχει χρηστικού περιεχομένου πληροφορίες  για τα μέλη της

Βουλής, συμβάλλοντας στη γνωριμία με αυτά τόσο των πολιτών όσο και των 

οργανωμένων φορέων, στην Κύπρο και το εξωτερικό, με αυτά, αλλά και 

υποβοηθώντας την επικοινωνία μεταξύ τους. Παράλληλα, τα βιογραφικά 

σημειώματα των βουλευτών καταχωρίσθηκαν  στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις

Η Βουλή πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια διάφορες πολιτιστικές και άλλες 

εκδηλώσεις, με στόχο να στηρίξει και να ενισχύσει έμπρακτα τους ανθρώπους των 

γραμμάτων και των τεχνών, να συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που 

απασχολούν την κυπριακή κοινωνία, αλλά και να καταστεί το κοινοβούλιο ένας χώρος

προσιτός και προσπελάσιμος στον κάθε πολίτη της Δημοκρατίας.  Η υπό επισκόπηση

περίοδος υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική και στον τομέα αυτό.

Φιλοξενία παιδιών με ειδικές ικανότητες από τον Πρόεδρο της Βουλής στα•

πλαίσια εκδηλώσεων για το Ραδιομαραθώνιο 2011

Στα πλαίσια του Ραδιομαραθωνίου 2011 η Βουλή, θέλοντας να υποστηρίξει και να

προβάλει τον εν λόγω θεσμό, φιλοξένησε την 21η Οκτωβρίου 2011 παιδιά με ειδικές

ικανότητες. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των

Αντιπροσώπων και ο αντιπρόεδρος της Marfin Laiki Bank κ. Νεοκλής 

Λυσάνδρου.

Εκδήλωση στα πλαίσια του Παγκόσμιου Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον•

Καρκίνο του Μαστού

Στις 27 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο Αίθριο της Βουλής εκδήλωση στα

πλαίσια του Παγκόσμιου Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του 

Μαστού. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των 

Αντιπροσώπων και η βουλευτής, πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για

Vouli 2012 part A_Layout 1  29/08/2012  11:19 ��  Page 65



Δέκατη Βουλευτική Περίοδος     Πρώτη Σύνοδος66

τους Ασθενείς της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για τον Καρκίνο (ECCO) και 

πρόεδρος του Κυπριακού Φόρουμ Καρκίνου του Μαστού Europa Donna Κύπρου

κ. Στέλλα Κυριακίδου. Ομιλητής ήταν ο βουλευτής, παθολόγος-ογκολόγος κ. 

Αδάμος Αδάμου. Ακολούθησε κατάθεση προσωπικών εμπειριών και βιωμάτων.

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για το Μιχάλη Κακογιάννη•

Στις 23 Φεβρουαρίου 2012 η Βουλή των Αντιπροσώπων πραγματοποίησε στο 

Κινηματοθέατρο Παλλάς Λευκωσίας εκδήλωση μνήμης και τιμής για το μεγάλο 

Κύπριο σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 

Ιουλίου 2011. Στην εκδήλωση, η οποία περιλάμβανε έκθεση φωτογραφίας και 

βιντεοπροβολή, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των 

Αντιπροσώπων. Ομιλητές ήταν ο κριτικός κινηματογράφου κ. Νίνος Φένεκ 

Μικελίδης και ο δημοσιογράφος-βιογράφος του Μιχάλη Κακογιάννη κ. Χρήστος

Σιάφκος του οποίου η ομιλία διαβάστηκε. Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Στα πλαίσια της εν λόγω εκδήλωσης η υπηρεσία προέβη σε έκδοση για τη ζωή και

το έργο του Μιχάλη Κακογιάννη.

Έκθεση φωτογραφίας για το Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ•

Στις 29 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκαν στο Αίθριο της Βουλής των 

Αντιπροσώπων τα εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας για το Μέλαθρον Αγωνιστών

ΕΟΚΑ. Η έκθεση, που παρέμεινε στο Αίθριο της Βουλής μέχρι τις 6 Απριλίου, 

περιλάμβανε φωτογραφίες που αποτύπωναν τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες

που προσφέρει το Μέλαθρον ως  πολυδύναμο ιατρικό κέντρο. Στην  εκδήλωση

απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος  της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ομιλητής ήταν

ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Μελάθρου κ. Ανδρέας 

Αγγελόπουλος. Στη συνέχεια ο βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού κατέθεσε τις 

προσωπικές του εμπειρίες και βιώματα από την παραμονή του στο Μέλαθρον.

Έκθεση ζωγραφικής Κυπρίων ρευματοπαθών•

Στα πλαίσια της 12ης Ετήσιας Εβδομάδας Ενημέρωσης για τις Ρευματικές και 

Μυοσκελετικές Παθήσεις ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου παρουσίασε από

τις 17 μέχρι τις 24 Μαΐου 2012 στο Αίθριο της Βουλής έκθεση ζωγραφικής 

Κυπρίων ρευματοπαθών υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής των 

Αντιπροσώπων.  Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής των 
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Αντιπροσώπων, η εκπρόσωπος του Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου κ. Σούζη

Μακρή, η ζωγράφος κ. Μικαέλλα Κυθρεώτη και η πρώην πρόεδρος του 

Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου κ. Φούλα Μαρκίδου.

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.  10 χρόνια φρίκης, 81 •

εκατομμύρια χαμένες ζωές

Στις 23 Μαΐου 2012 η Βουλή των Αντιπροσώπων πραγματοποίησε στο ξενοδοχείο

“Χίλτον”, λίγες μόνο ημέρες μετά την 67η επέτειο της νίκης των συμμαχικών 

δυνάμεων κατά του χιτλεροφασισμού, ημερίδα με θέμα “Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος -

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. 10 χρόνια φρίκης, 81 εκατομμύρια χαμένες ζωές”. Στην

ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό ο προεδρεύων της Βουλής κ. Αδάμος Αδάμου και

ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολεμιστών Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου κ.

Λοΐζος Δημητρίου. Τις θεματικές ενότητες  “Οι αιτίες και οι συνέπειες των πολέμων

για τον άνθρωπο, για τα κράτη, για την υφήλιο”, “Η εδραίωση της ειρήνης” και “Η

συμβολή της Κύπρου στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο” ανέπτυξαν με εισηγήσεις τους οι

ακαδημαϊκοί Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, Στέλιος Περράκης, Πέτρος 

Παπαπολυβίου, Χάγκεν Φλάισερ, Μιχάλης Μιχαήλ, Μαρία Γαβουνέλη, ο ποιητής

Τίτος Πατρίκιος, ο Εκπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών

για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο Νασρ Ισάκ και ο Κύπριος βετεράνος του Β΄ 

Παγκόσμιου Πολέμου Χρίστος Κουρτελλάρης. Στην τελευταία ενότητα, με τίτλο “Οι

τραγικότερες σελίδες του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου”, κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους

η Ελληνοεβραία Κολόμπα Τζιβρέ, επιζώσα από το στρατόπεδο του Άουσβιτς, και

ο Ιάπωνας Κεϊζίρο Ματσουσίμα, επιζών της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα.

Στο χώρο πραγματοποιήθηκε έκθεση σχετικών με το θέμα της ημερίδας βιβλίων

του Συνδέσμου Βιβλιοπωλών Κύπρου.

Στα ίδια πλαίσια κυκλοφόρησε δίγλωσση, στα ελληνικά και αγγλικά, έκδοση με τα

βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών της ημερίδας.

Έκθεση καλλιτεχνικών δημιουργιών παιδιών με ιδιαίτερες ικανότητες•

Στις 14 Ιουνίου 2012 η Βουλή των Αντιπροσώπων φιλοξένησε στο Αίθριό της 

έκθεση καλλιτεχνικών δημιουργιών με θέμα “Παιδιά με Ιδιαίτερες  Ικανότητες”. Στην

έκθεση συμμετείχαν το Ίδρυμα  Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, η Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ο Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές 

Ανάγκες  Λεμεσού και το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου. Τα εγκαίνια της έκθεσης

τέλεσε ο Πρόεδρος της  Βουλής των Αντιπροσώπων. 
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Μάνος Λοΐζος: Όλα σε θυμίζουν… 30 χρόνια μετά•

Στις 29 Ιουνίου 2012 η Βουλή των Αντιπροσώπων πραγματοποίησε στο Σκαλί

Αγλαντζιάς εκδήλωση-συναυλία μνήμης και τιμής για το μεγάλο δημιουργό 

κυπριακής καταγωγής Μάνο Λοΐζο. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη 

συμπλήρωση 30 χρόνων από τον πρόωρο θάνατο του κορυφαίου 

μουσικοσυνθέτη και περιλάμβανε προβολή σύντομης ταινίας για τη ζωή και το έργο

του Μάνου Λοΐζου, χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής από τον 

προεδρεύοντα του σώματος κ. Σοφοκλή Φυττή και ομιλία από το στιχουργό ποιητή

και βιογράφο του Μάνου Λοΐζου Ισαάκ Σούση. Στη συνέχεια ακολούθησε συναυλία

με τη συμμετοχή των τραγουδιστών Παντελή Θαλασσινού, Γεράσιμου Ανδρεάτου

και Καλλιόπης Βέτα σε ενορχήστρωση του Γιάννη Κ. Ιωάννου. Παράλληλα, με την

ευκαιρία της εν λόγω εκδήλωσης-συναυλίας η υπηρεσία προέβη στην έκδοση 

σχετικού αφιερώματος σε 2 000 αντίτυπα, που περιλαμβάνει υλικό για τη ζωή και

το έργο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, καθώς και αναλυτικά την εργογραφία του.

Εκδηλώσεις απόδοσης τιμής•

Στις 9 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Αίθριο της Βουλής εκδήλωση 

απονομής τιμητικού διπλώματος στα πρώην μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων

από το 1997 και εντεύθεν, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν από τις επάλξεις του

κυπριακού κοινοβουλίου, ως έκφραση εκτίμησης του έργου που επιτέλεσαν ως 

αντιπρόσωποι του λαού και της προσφοράς τους στα κοινά. Στην εκδήλωση 

απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το 1997, ύστερα από σχετική εισήγηση του Συνδέσμου πρώην Βουλευτών, η

Βουλή διοργάνωσε παρόμοια εκδήλωση απονομής τιμητικού διπλώματος στα

μέχρι τότε πρώην μέλη της. 

Επίσης, κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο πραγματοποιήθηκαν στο Γραφείο του

Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην παρουσία αρχηγών και 

εκπροσώπων κοινοβουλευτικών κομμάτων, σειρά εκδηλώσεων για την απόδοση

της πρέπουσας τιμής στους ακόλουθους:

Στον Κύπριο νομπελίστα Χριστόφορο Πισσαρίδη (15 Φεβρουαρίου 2012).1.

Στο δασικό λειτουργό Μιχάλη Κώστα Κυριάκου για τη γενναιότητα που επέδειξε2.

σε δασική πυρκαγιά και τη διάσωση πέντε ανθρώπων από βέβαιο θάνατο (27

Ιουνίου 2012).

Στους πρωτεύσαντες μαθητές στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2012 (11 Ιουλίου 2012).3.
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Στη δημοσιογράφο Αθηνά Κρικέλη, η οποία έχει τιμηθεί με το Πρώτο Βραβείο 4.

Καλύτερου Πολιτικού Ντοκιμαντέρ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της 

Νέας Υόρκης το 2011 για το ντοκιμαντέρ της “Εγκλωβισμένοι στην Κύπρο” 

(13 Ιουλίου 2012).

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Ομήρου απένειμε στους 

πιο πάνω τιμητικές πλακέτες.

Επισκέψεις εκπαιδευτηρίων

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 η Βουλή με τα

κυπριακά εκπαιδευτήρια. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι επισκέψεις αυτές πύκνωσαν σε

αξιοσημείωτο βαθμό και καλύπτουν πλέον όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την

προδημοτική έως και την ανώτατη.
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Ε.     ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γενικά

Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και η ενημέρωση της

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τις 

προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας αποτέλεσαν το επίκεντρο των 

δραστηριοτήτων του τομέα των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.  Περαιτέρω, κατά την 

απελθούσα σύνοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων ασχολήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό

με αρκετές από τις δραστηριότητες που απορρέουν από το ρόλο της ως εθνικού 

κοινοβουλίου χώρας μέλους της ΕΕ.  Ειδικότερα, ασχολήθηκε με την εναρμόνιση της

εσωτερικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο, με την παρακολούθηση της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της ΕΕ, με τη μελέτη εγγράφων που 

προέρχονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και με άλλες δραστηριότητες που 

στοχεύουν στην υλοποίηση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα. 

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

για τα θέματα αυτά προέρχονται από το διαδίκτυο, την ιστοσελίδα ανταλλαγής 

πληροφοριών για την ΕΕ μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων IPEX, αλλά και από το

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

συμβάλλει σημαντικά στην έγκαιρη και έγκυρη εξασφάλιση από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων στοιχείων και πληροφοριών σε σχέση με τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων στην ΕΕ.  Από το Σεπτέμβριο του 2006, σύμφωνα με απόφαση του 

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso να αποστέλλονται 

κατευθείαν στα εθνικά κοινοβούλια όλα τα νομοθετικά και συμβουλευτικά έγγραφα της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Βουλή των Αντιπροσώπων λάμβανε τα έγγραφα αυτά 

κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης

της Λισαβόνας, από την 1η Δεκεμβρίου 2009, η Βουλή συνεχίζει να εξασφαλίζει τα 

έγγραφα αυτά κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση του νέου 

αναβαθμισμένου ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, όπως αυτός προκύπτει από το

Πρωτόκολλο της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με το Ρόλο των Εθνικών 

Κοινοβουλίων στην ΕΕ. 
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε, μέσω της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σε δύο Διασκέψεις της COSAC, την 46η και

την 47η, που πραγματοποιήθηκαν στη Βαρσοβία και στην Κοπεγχάγη, αντίστοιχα.

Στο Παράρτημα III περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες δραστηριότητες της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κατά την υπό

επισκόπηση σύνοδο.

Παρακολούθηση των υποχρεώσεων υιοθέτησης του νέου κοινοτικού κεκτημένου

Σε σχέση με τις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υιοθέτηση του νέου 

κοινοτικού κεκτημένου, που συνεχώς παράγεται σε επίπεδο ΕΕ, λειτούργησε με 

επιτυχία ο μηχανισμός που έχει υιοθετηθεί για την καταγραφή κατά μήνα όλων των

υποχρεώσεων που δημιουργούνται για την Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά με την 

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

την υποχρέωση για κατάθεση από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή εναρμονιστικών

νομοσχεδίων ή κανονισμών.  Η προσπάθεια που καταβάλλεται από πλευράς Βουλής

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

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

συμπληρωματικού μέσου υπόμνησης, ανεξάρτητα και πέρα από οποιουσδήποτε 

άλλους μηχανισμούς έχει υιοθετήσει η ίδια η κυβέρνηση για παρακολούθηση του 

θέματος. 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 κανονισμοί των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία για

υιοθέτηση, με βάση τις δεσμεύσεις μας έναντι της ΕΕ.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να

υφίσταται αδίκως η Βουλή των Αντιπροσώπων την πίεση για ταχεία ολοκλήρωση της

εξέτασής τους, ενώ δε θα υπήρχε πρόβλημα χρόνου, εάν είχαν κατατεθεί έγκαιρα από

την εκτελεστική εξουσία.

Μελέτη νομοσχεδίων/κανονισμών για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο

Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής της Βουλής των Αντιπροσώπων ετοιμάστηκαν

σημειώματα αναφορικά με καθένα από τα εκατό δέκα (110) νομοσχέδια και

κανονισμούς που συνολικά κατατέθηκαν στη Βουλή για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό

κεκτημένο. Στα εν λόγω σημειώματα εντοπίζονται οι εναρμονιστικές πρόνοιες του 
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νομοσχεδίου ή του κανονισμού, το σχετικό ευρωπαϊκό κεκτημένο, ο βαθμός 

δεσμευτικότητας, η συμβατότητα της προτεινόμενης νομοθεσίας με το κεκτημένο και η

δυνατότητα που υπάρχει για διαφοροποίηση οποιωνδήποτε προνοιών της.  Από τα πιο

πάνω εξήντα τρία (63) νομοσχέδια ψηφίστηκαν σε νόμους και εγκρίθηκαν είκοσι ένας

(21) κανονισμοί. Τα εναπομείναντα εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων κοινοβουλευτικών

επιτροπών, καθώς δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η μελέτη τους. Συνεχίστηκε επίσης ο

έλεγχος για διαπίστωση της κατάθεσης των στοιχείων που η εκτελεστική εξουσία οφείλει

να αποστέλλει σε σχέση με κάθε εναρμονιστικό νομοσχέδιο ή κανονισμό για την 

αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του έργου της εξέτασής τους.

Παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ

Ο ρόλος της Βουλής σχετικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων στην ΕΕ, που υπαγορεύεται στα εθνικά κοινοβούλια από το Πρωτόκολλο

της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με το Ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην ΕΕ, 

απαιτεί έγκαιρη και συνεχή ενημέρωσή της σε σχέση με τα έγγραφα που κατατίθενται

από την ΕΕ και ειδικότερα με αυτά που αφορούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε

νομοθετικά ζητήματα.  

Ειδικότερα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ή

και άλλες αρμόδιες επιτροπές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα ακόλουθα 

έγγραφα, τα οποία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, συνοδεύτηκαν από υπηρεσιακά 

σημειώματα:

Ημερήσιες διατάξεις του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ.•

Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ.•

Ημερήσιες διατάξεις της ολομέλειας του ΕΚ.•

Αποτελέσματα των εργασιών της ολομέλειας του ΕΚ.•

Σημειώματα, ανακοινωθέντα ή εκθέσεις θεσμικών οργάνων της ΕΕ.•

Σημειώματα ή προπαρασκευαστικά έγγραφα νομοθετικού περιεχομένου από τα •

θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.•

Άλλα έγγραφα στρατηγικού χαρακτήρα που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.•

Στα πλαίσια της παρακολούθησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ από τα

εθνικά κοινοβούλια η Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά από συνεδρία της 
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Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, απέστειλε 

Αιτιολογημένη Γνώμη στα θεσμικά όργανα της Ένωσης αναφορικά με παραβίαση της

αρχής της επικουρικότητας σε σχέση με τη νομοθετική πρόταση “Πρόταση Οδηγίας του

Συμβουλίου για ένα κοινό σύστημα φόρου επί των χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/7/ΕΚ”. Η Υπηρεσία 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής παρείχε στήριξη στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής

Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με σημειώματα τόσο σε σχέση

με το περιεχόμενο της εν λόγω νομοθετικής πρότασης όσο και σε σχέση με τον έλεγχο

της αρχής της επικουρικότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο πλαίσιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πραγματοποίησε αριθμό συνεδριάσεων στις οποίες 

κλήθηκαν εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά και οργανωμένα σύνολα που

εξέφρασαν τις απόψεις τους για συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις που συζητούνται

σε επίπεδο ΕΕ.  Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και από τις υπόλοιπες 

κοινοβουλευτικές επιτροπές στα θέματα του εξειδικευμένου χώρου δράσης τους. 

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι, στα πλαίσια της εξέτασης των νομοθετικών προτάσεων της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, στα πλαίσια του πολιτικού

διαλόγου με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, απέστειλε θέσεις σχετικά με τις πιο πάνω 

νομοθετικές προτάσεις. 

Η Βουλή θεωρεί σημαντική την εμπλοκή όσο το δυνατό περισσότερων ομάδων 

ενδιαφερόμενων πολιτών στη διαδικασία αυτή.  Εξάλλου, ο λόγος για τον οποίο 

υφίσταται η διαδικασία αυτή σε όλα τα κοινοβούλια της ΕΕ είναι ακριβώς η ανάγκη να

μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα που παρουσιάζεται, λόγω της μεγάλης απόστασης

των πολιτών κάθε χώρας μέλους από το κέντρο λήψης αποφάσεων.  Η εμπλοκή των

πολιτών, η πρόσκληση συχνότερα και πιο συστηματικά ενδιαφερόμενων ομάδων στις

συνεδρίες των αρμόδιων επιτροπών, καθιστά τους πολίτες κοινωνούς των θεμάτων

που αποφασίζονται στην ΕΕ, τους προετοιμάζει, αλλά και τους παρέχει την ευκαιρία να

εκφράσουν τις απόψεις τους έγκαιρα, στο στάδιο κατά το οποίο οι αποφάσεις της ΕΕ

δεν είναι ακόμα οριστικές.  

Περαιτέρω, σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και

Προϋπολογισμού, Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
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Δαπανών και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έγινε παρουσίαση της ετήσιας

έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (European Court of Auditors) για το

οικονομικό έτος 2010 από το μέλος του κ. Λάζαρο Λαζάρου.

Τέλος, σημειώνεται ότι για την καλύτερη διεξαγωγή των πιο πάνω εργασιών της Βουλής

σημαντική ήταν η συμβολή της μόνιμης αντιπροσώπου της Βουλής στο ΕΚ.  

Κοινοβουλευτικός έλεγχος - Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των 

υποχρεώσεων για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο

Στα πλαίσια άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου η Βουλή των Αντιπροσώπων εξέτασε

πρόσθετα και άλλα θέματα που αφορούν ή σχετίζονται με αποφάσεις που λαμβάνονται

σε επίπεδο ΕΕ και των οποίων η εφαρμογή επηρεάζει άμεσα τη χώρα μας. Ενδεικτικά,

αναφέρονται τα ακόλουθα:

Οι νομοθετικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.•

Η Εμπορική Συμφωνία Κατά της Παραποίησης (γνωστής ως ACTA).•

Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά - Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης •

και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης “Μαζί για μια νέα ανάπτυξη”.

Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ 2014 - 2020.•

Τα νομοθετικά μέτρα που περιλαμβάνονται στο πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης,•

τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2012. 

Το Προσχέδιο Διεθνούς Συμφωνίας για την Ενισχυμένη Οικονομική Ένωση. •

Οι Μηχανισμοί Οικονομικής Στήριξης στην Ευρωζώνη. •

Το Σύμφωνο για το Ευρώ+ (Euro Plus Pact). •

Το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα της Κύπρου για το 2012 στο πλαίσιο •

της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”. 

Οι νομοθετικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.•

Η λειτουργία της Europol, ο ρόλος των εθνικών αρχών στη διαμόρφωση και •

εφαρμογή των αποφάσεών της και η δυνατότητα άσκησης κοινοβουλευτικού 

ελέγχου σε σχέση με τις δραστηριότητές της.  

Η Πρόταση Οδηγίας του ΕΚ και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας•

2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών. 

Η Πρόταση Κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με ειδικές απαιτήσεις•

όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημόσιου συμφέροντος.

Η Πρόταση Κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες•
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γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και την κατάργηση της 

Απόφασης αρ. 1364/2006/ΕΚ.

Για την παρακολούθηση της πορείας προώθησης και υλοποίησης της εναρμόνισης και

των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν έγιναν οι πιο κάτω ενέργειες:

Τήρηση κατάστασης όλων των εναρμονιστικών νομοσχεδίων που ψηφίζονται και των•

κανονισμών που εγκρίνονται.

Τήρηση κατάστασης όλων των νέων ευρωπαϊκών Οδηγιών και της αντίστοιχης •

χρονικής προθεσμίας κατά την οποία αυτές πρέπει να υιοθετηθούν από τα κράτη

μέλη και κοινοποίησή της προς την εκτελεστική εξουσία.

Καταγραφή, μετά την ψήφιση των εναρμονιστικών νομοσχεδίων, των υποχρεώσεων•

της εκτελεστικής εξουσίας για υλοποίηση των προνοιών τους, ώστε να παρακολουθείται

σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά πόσο οι υποχρεώσεις αυτές εκπληρώνονται.

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

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της πορείας των νομοσχεδίων που πρόκειται να 

κατατεθούν στη Βουλή, ώστε να γίνεται ο κατάλληλος προγραμματισμός, αλλά και

υπενθύμιση προς την εκτελεστική εξουσία για τις υποχρεώσεις της.

Συναντήσεις στα πλαίσια της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή 

Δημοκρατία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, η Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την

υπό επισκόπηση περίοδο συνέχισε την προετοιμασία για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που της αναλογούν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.  Κατά τη διάρκεια του

πρώτου εξαμήνου η Βουλή παρουσίασε ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριότητα, αφού 

πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός συναντήσεων των διάφορων κοινοβουλευτικών 

επιτροπών της τόσο με αντίστοιχες επιτροπές και πολιτικές ομάδες από το ΕΚ και 

Επιτρόπους όσο και με υπηρεσιακούς από το ΕΚ, το Συμβούλιο της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, καθώς και με Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

διάφορων εθνικών κοινοβουλίων.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων πραγματοποίησε με

επιτυχία στη Λεμεσό (8-9 Ιουλίου 2012) τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των εθνικών κοινοβουλίων (COSAC Chairpersons Meeting).

Η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του 

κοινοβουλίου, παρείχε επιστημονική στήριξη με την ετοιμασία σημειωμάτων και 

σχετικού ενημερωτικού υλικού για τις εν λόγω συναντήσεις.
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ΣΤ.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης έχει παραχθεί έργο σχετικό με τις ακόλουθες

δραστηριότητες:

Ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού με βάση τις οδηγίες του γενικού διευθυντή•

της Βουλής.  

Παρακολούθηση των δαπανών όσον αφορά την ορθή διαχείριση του δημόσιου •

χρήματος, την ορθή κατανομή των δαπανών στα διάφορα κονδύλια και τις αιτήσεις

για παροχή πρόσθετων πιστώσεων στις περιπτώσεις μη επάρκειας της 

προϋπολογισθείσας πρόνοιας.

Χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν την αποζημίωση, τα επιδόματα και τα•

συνταξιοδοτικά δικαιώματα του Προέδρου και των μελών της Βουλής, καθώς και τη

μισθοδοσία και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του προσωπικού της Βουλής.

Ετοιμασία προκαταβολών για επίσημες επισκέψεις του Προέδρου της Βουλής και των •

κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών στο εξωτερικό και λογιστική τακτοποίηση των 

προκαταβολών μετά την επιστροφή τους.

Τήρηση Μητρώου Προκαταβολών για τον Πρόεδρο, τους βουλευτές και τους λειτουργούς•

του κοινοβουλίου που συμμετέχουν σε κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό.

Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, με βάση τις οδηγίες του γενικού διευθυντή και•

σε συνεργασία με τους εντεταλμένους φορείς, για το κτίριο του κοινοβουλίου και τους

περιβάλλοντες αυτό χώρους και επίβλεψη της εκτέλεσης διάφορων έργων, καθώς

και της συντήρησης και κανονικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου της

Βουλής.

Τήρηση Μητρώου Περιουσιακών Στοιχείων της Βουλής των Αντιπροσώπων.•

Τήρηση Μητρώου Δώρων που προσφέρονται σε Προέδρους άλλων κοινοβουλίων,•

σε κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες ή ξένες κοινοβουλευτικές επιτροπές που 

επισκέπτονται την Κύπρο, καθώς και δώρων που προσφέρονται στον Πρόεδρο του 

σώματος ή σε κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό.

Διεξαγωγή αλληλογραφίας οικονομικού/λογιστικού περιεχομένου με άλλα κυβερνητικά•

τμήματα.

Επίβλεψη της εκτέλεσης διάφορων έργων και της συντήρησης και κανονικής •

λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου, με πιστή εφαρμογή των όρων που 

διαλαμβάνουν τα συμβόλαια συντήρησης που έχουν συνομολογηθεί για τους 

κτιριακούς χώρους και τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά συστήματα, καθώς και 

ευθύνη για την προμήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιμου υλικού.
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Ζ.     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού 

(βουλευτές, προσωπικό Βουλής, κοινοβουλευτικοί συνεργάτες, δημοσιογράφοι) στο

οποίο παρασχέθηκε συνεχής υποστήριξη ανήλθε στα διακόσια εξήντα (260) περίπου

άτομα.

Παρά το γεγονός ότι με τις εξελίξεις στην οικονομία και το πάγωμα των νέων 

προσλήψεων η Υπηρεσία Επικοινωνίας δε στελεχώθηκε επαρκώς,  διεκπεραιώθηκαν

τα ακόλουθα:

Παραλήφθηκε και εγκαταστάθηκε καινούριος εξοπλισμός και καινούριοι υπολογιστές•

και αντικαταστάθηκαν οι παλιοί υπολογιστές του προσωπικού το φθινόπωρο του

2011.

Παραλήφθηκε αριθμός μικρών εκτυπωτών για αντικατάσταση μη χρησιμοποιήσιμων•

ατομικών εκτυπωτών για κάλυψη αναγκών του προσωπικού.

Οι αποσυρθέντες προσωπικοί υπολογιστές των βουλευτών και του προσωπικού της•

Βουλής που ήταν σε λειτουργήσιμη κατάσταση δόθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη του

Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και του ΤΥΠ σε

σχολεία μέσης εκπαίδευσης της Λευκωσίας και αριθμός εξοπλισμού πεπαλαιωμένης

τεχνολογίας και μη λειτουργήσιμης κατάστασης προωθήθηκε για ανακύκλωση, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, με την έκδοση πιστοποιητικού

ακαταλληλότητας από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και απόφαση

της αρμόδιας επιτροπής. 

Με την πρόσληψη νέων υπαλλήλων και κοινοβουλευτικών συνεργατών  αναβαθμίστηκε•

η δυναμικότητα του εσωτερικού δικτύου με τη λειτουργία δεύτερου domain και 

αυξήθηκε η ταχύτητα πρόσβασης με την αλλαγή του παροχέα πρόσβασης στο 

διαδίκτυο από τον κυβερνητικό κόμβο και την αναβάθμιση του εξοπλισμού.  Με τη

λειτουργία του καινούριου διακομιστή του εσωτερικού δικτύου αναμένεται σύντομα

γρηγορότερη και απρόσκοπτη ενδοεπικοινωνία.

Σε σχέση με τη χρήση του υπηρεσιακού e-mail, υπήρξε νέα διευθέτηση για τη χρήση•

του από οπουδήποτε και από οποιοδήποτε υπολογιστή ως “webmail”, με ευθύνη

όμως του κάθε χρήστη, αφού ο λογαριασμός του παύει να είναι στο κλειστό δίκτυο

του κόμβου. Για το σκοπό αυτό μετετράπη σε webmail ο λογαριασμός πολλών 

βουλευτών και δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες των συνεδρίων στα πλαίσια της 
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κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, λογαριασμοί

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ίδια μορφή για όλες τις δράσεις.

Από την 1η Ιανουαρίου 2012 τέθηκε σε λειτουργία ειδική ιστοσελίδα για τη δράση της•

Βουλής στα πλαίσια της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στην οποία

καταχωρίζονται όλα τα σχετικά, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό. Άξια αναφοράς

είναι η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας αυτής, που εκδίδεται σε τρεις γλώσσες 

(Ελληνική, Αγγλική και Γαλλική), η οποία στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιούλη είχε 

1 496 725 hits, 84 988 page views.

Στο χώρο εκπαίδευσης που διατηρεί η υπηρεσία εκπαιδεύτηκαν κατά την υπό •

επισκόπηση περίοδο νέοι και παλιοί κοινοβουλευτικοί συνεργάτες στη χρήση του 

Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου (eOAS), τη χρήση διάφορων προγραμμάτων

(OCR, Power Point και διάφορα περιφερειακά προγράμματα)  και τους τρόπους 

σύνδεσης από μακριά για πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο χώρος 

χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ανάλογα

θέματα, σύμφωνα με την πρακτική των κοινοβουλίων των άλλων χωρών της ΕΕ.

Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης φοιτητών, η Υπηρεσία Επικοινωνίας φιλοξένησε•

από τις 28 Μαΐου μέχρι τις 13 Ιουλίου 2012, με σχετική απόφαση της διεύθυνσης,

μετά από αίτημα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), δύο φοιτητές

του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να

γνωρίσουν όλο το φάσμα εργασιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των 

καθηκόντων της υπηρεσίας και των αναγκών της Βουλής. 

Αναβαθμίστηκε εκ νέου το ανεξάρτητο δίκτυο “Wi-Fi” και διασφαλίστηκε έτσι η •

απρόσκοπτη λειτουργία του.

Αντικαταστάθηκαν οι προβολείς για αλλαγή του φωτισμού στο χώρο των δημοσιογράφων,•

καθώς και στο χώρο δηλώσεων του Προέδρου, όπου επιπλέον τοποθετήθηκε νέο

background.

Συνεχίστηκε η διαχείριση της ιστοσελίδας της Βουλής και αναβαθμίστηκε •

περαιτέρω το περιεχόμενό της. Η μελέτη για αλλαγή και εκσυγχρονισμό του 

προγράμματος της ιστοσελίδας, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η ενσωμάτωση στην

ιστοσελίδα νέων κεφαλαίων, όπως εκείνα της αμφίδρομης επικοινωνίας, της 

έκφρασης απόψεων των πολιτών (e-democracy) κ.λπ., βρίσκεται σε τελικό στάδιο.

Η εφαρμογή όμως του νέου προγράμματος συνδέεται με την πρόσληψη επιπρόσθετου

προσωπικού.

Έτυχαν επεξεργασίας διάφορες εκδόσεις και ετοιμάστηκε σχετικό υλικό (έντυπα•

κ.λπ.) για εκδηλώσεις που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και 
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Εκδόσεων.  Η Υπηρεσία Επικοινωνίας παρείχε επίσης υποστήριξη σε εκδηλώσεις

που πραγματοποίησε η εν λόγω υπηρεσία με οπτικοακουστικό εξοπλισμό.

Συνεχίστηκε και εντάθηκε η προσπάθεια ψηφιοποίησης του υλικού για το Φάκελο•

της Κύπρου με την ψηφιοποίηση μεγάλου όγκου υλικού (έντυπου, οπτικού και 

ακουστικού) και προχώρησε ο σχεδιασμός για τη φύλαξη  και ηλεκτρονική αρχειοθέτησή

του. Η ψηφιοποίηση του υλικού συνεχίζεται.

Την ίδια περίοδο συνεχίστηκε η αποστολή ενημερωτικού δελτίου (news-letter) με νέα•

από τη Βουλή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μερικές χιλιάδες παραλήπτες

στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Συνεχίστηκε η ψηφιοποίηση βιβλίων και στο χώρο της βιβλιοθήκης δημιουργήθηκε•

μικρό κλειστό δίκτυο, για να διευκολύνει την πρόσβαση ερευνητών και άλλων 

ενδιαφερομένων στο ψηφιοποιημένο υλικό, το οποίο συνεχώς θα εμπλουτίζεται. 

Σύντομα εγκαθίσταται ειδικό πρόγραμμα για διευκόλυνση των χρηστών. Με την 

ψηφιοποίηση θα καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε σπάνιους παλιούς τόμους που,

ενώ υπάρχουν στη βιβλιοθήκη, δεν ήταν δυνατή η χρήση τους, λόγω της κατάστασης

στην οποία βρίσκονται και του κινδύνου ανεπανόρθωτης φθοράς.

Με την έναρξη των επίσημων δραστηριοτήτων που φιλοξενεί η Βουλή στα πλαίσια•

της κυπριακής Προεδρίας, η Υπηρεσία Επικοινωνίας παρέχει υποστήριξη σε θέματα

πληροφορικής και ενδοεπικοινωνίας στο χώρο διεξαγωγής των Διασκέψεων.  Στα

πλαίσια αυτά, στην πρώτη Διάσκεψη που έγινε στη Λεμεσό, το πρώτο δεκαήμερο

του Ιούλη, αναπτύχθηκε εσωτερικό δίκτυο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές

και άλλο εξοπλισμό σε τρεις γραμματείες συνδεδεμένες μεταξύ τους εσωτερικά και

με το διαδίκτυο,  με άμεση διάθεση για χρήση του επιτόπου παραγόμενου 

οπτικοακουστικού υλικού κ.ά.

Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τακτική ενημέρωση ερωτηματολογίων •

διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών για θέματα ηλεκτρονικής πληροφόρησης, 

προώθηση του θέματος ηλεκτρονικής δημοκρατίας, σύμφωνα με σχετική Οδηγία της

ΕΕ, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.ά.
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Η.     ΑΡΧΕΙΟ

Το Αρχείο της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει διεκπεραιώσει κατά την υπό 

επισκόπηση περίοδο ένα σημαντικό όγκο εργασίας, εξυπηρετώντας με έγγραφα και

πληροφορίες τους βουλευτές και τις υπηρεσίες της Βουλής, καθώς και τους 

δημοσιογράφους και το κοινό.

Η δυνατότητα του Αρχείου να διαδραματίζει με επιτυχία και αποτελεσματικότητα το ρόλο

του έχει αναβαθμιστεί λόγω της εισαγωγής στη Βουλή, το δεύτερο εξάμηνο του 2006,

του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου. Ο αριθμός των εγγράφων που είναι 

καταχωρισμένα στο Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου ανέρχεται στις εκατό μία

χιλιάδες είκοσι τρία (101 023) και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο έχουν 

καταχωριστεί είκοσι χιλιάδες (20 000) έγγραφα.

Κατάθεση σχεδίων νόμου

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική 

εξουσία διακόσια ενενήντα δύο (292) νομοσχέδια, εκατό δεκαοκτώ (118) προτάσεις

νόμου από βουλευτές και κοινοβουλευτικές επιτροπές και εκατό δώδεκα (112) κανονισμοί,

από τους οποίους τριάντα τέσσερις (34) είναι σχέδια υπηρεσίας. 

Ψήφιση/έγκριση σχεδίων νόμου

Η ολομέλεια του σώματος κατά την Πρώτη Σύνοδο ψήφισε σε νόμους διακόσια πενήντα

πέντε (255) νομοσχέδια και εξήντα δύο (62) προτάσεις νόμου. Πρόσθετα, ενέκρινε 

εκατόν είκοσι τρεις (123) κανονισμούς [τριάντα επτά  (37) ήταν σχέδια υπηρεσίας] και

απέρριψε τρία (3) νομοσχέδια. Η εκτελεστική εξουσία απέσυρε είκοσι τρία (23) 

νομοσχέδια και πέντε (5) κανονισμούς.  Αποσύρθηκαν επίσης τρεις (3) προτάσεις

νόμου.

Ψήφιση σχεδίων νόμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Σε εννιά περιπτώσεις κατατέθηκαν στη Βουλή και ψηφίστηκαν αυθημερόν με τη 

διαδικασία του κατεπείγοντος έντεκα (11) νομοσχέδια και επτά (7) προτάσεις νόμου.
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Ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε την 1η Μαρτίου 2012 και κηρύχθηκε επείγον 

απορρίφθηκε.  Αυτά έχουν ως εξής: 

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011. •

(Αύξηση του φορολογικού συντελεστή για φυσικά πρόσωπα από 30% σε 35% για

φορολογητέο εισόδημα πάνω από  €60.000.)

(26.8.2011)

Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011. •

(Μεταρρύθμιση της φορολογίας της ακίνητης ιδιοκτησίας με τη μείωση του 

αφορολόγητου ποσού, την αύξηση των φορολογικών συντελεστών και των κλιμάκων

των αξιών των ακινήτων.)

(26.8.2011)

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός)•

Νόμος του 2011. 

(Αύξηση του συντελεστή της έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί του εισοδήματος από

τόκους από 10% σε 15% και επί των μερισμάτων από 15% σε 17%.)

(26.8.2011)

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων•

του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2011.

(Η μη ένταξη των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων στα συστήματα επαγγελματικής 

συνταξιοδότησης του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι πλέον θα 

εντάσσονται και θα συνεισφέρουν όπως όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα

στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

(26.8.2011)

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων•

της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011.

(Αποκοπή υπό μορφή έκτακτης εισφοράς ποσοστού ύψους 3% επί των ακαθάριστων

απολαβών των αξιωματούχων του κράτους.)

(26.8.2011)
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Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011.•

(Καταβολή από όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες ετήσιου τέλους ύψους €350.)

(26.8.2011)

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2011. •

(Πρόταση νόμου). 

(Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ που επιβάλλεται για την απόκτηση πρώτης κατοικίας,

της οποίας το εμβαδόν δεν ξεπερνά τα 200 τ.μ.)

(26.8.2011)

Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή •

Διευκόλυνση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Κυρωτικός) Νόμος του 2011.

(Κύρωση με νόμο της συμφωνίας για συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 

μηχανισμό Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.)

(29.9.2011)

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς •

Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμος του 2011. 

(Επιβολή έκτακτης εισφοράς προς τη Δημοκρατία επί των ακαθάριστων αποδοχών

των εργοδοτουμένων και συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και των αυτοτελώς

εργαζομένων.)

(14.12.2011)

Ο περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμος του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)•

Νόμος του 2012. 

(Αγορά είκοσι μηχανοκινήτων οχημάτων για σκοπούς κάλυψης των αναγκών της 

Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το δεύτερο

εξάμηνο του 2012.)

(9.2.2012)

Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•

(Αύξηση του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο επιβαρύνονται

τα καπνά για στρίψιμο τσιγάρων.)

(1.3.2012) -  Απερρίφθη
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Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•

(Ρύθμιση του θέματος του δικαιώματος της απεργίας σε υπηρεσίες διαχείρισης της

ροής εναέριας κυκλοφορίας.)

(8.3.2012)

Ο περί Ειδικού Διακανονισμού Φορολογικών Οφειλών (Προσωρινές Διατάξεις) •

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.

(Πρόταση νόμου).

(Παράταση της ισχύος του νόμου που λήγει στις 30 Μαρτίου 2012 μέχρι την 31η

Οκτωβρίου 2012.)

(29.3.2012)

Ο περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) •

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.

(Πρόταση νόμου).

(Ρύθμιση υπερωριακής αποζημίωσης του προσωπικού.)

(5.4.2012)

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του•

2012. 

(Πρόταση νόμου).

(Παράταση πολεοδομικής αμνηστίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.)

(5.4.2012)

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας  (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•

(Πρόταση νόμου).

(Παράταση πολεοδομικής αμνηστίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.)

(5.4.2012)

Ο περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων (Τροποποιητικός) •

(Αρ. 2) Νόμος του 2012. 

(Ευχέρεια στο Υπουργικό Συμβούλιο να διευθετεί τη λήψη μέτρων στήριξης των τραπεζών.)

(17.5.2012)
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Ο περί Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•

(Πρόταση νόμου).

(Ερμηνεία του όρου “παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους”.)

(12.7.2012)

Ο περί Υπουργών και του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής•

των Αντιπροσώπων (Αποζημίωσις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012. 

(Πρόταση νόμου).

(Παράταση της αποκοπής κατά 10% των ετήσιων αποδοχών του Προέδρου και των

μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.)

(12.7.2012)

Αναπεμφθέντες νόμοι

Κατά την υπό αναφορά περίοδο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ασκώντας τις εξουσίες

που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, ανέπεμψε τους ακολούθους δεκαέξι (16) νόμους για επανεξέταση, δύο

(2) από τους οποίους βρίσκονται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για γνωμάτευση:

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011.  •

(Αρ. Φακ. 23.02.052.046-2011)

(Πρόταση νόμου).

[Επέκταση της πρόνοιας του μειωμένου συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας

(ΦΠΑ) 5% για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας, στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής

και ανάπτυξης της οικονομίας.]

(Ψηφίστηκε στις 26 Αυγούστου 2011, αναπέμφθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2011.)

(Απόρριψη της αναπομπής και διαμόρφωση νέου κειμένου νόμου στις 22 

Σεπτεμβρίου 2011.)

    

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα)•

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011.  

(Αρ. Φακ. 23.02.052.045-2011)

(Πρόταση νόμου).

(Αναστολή της επιβολής και είσπραξης μεταβιβαστικού τέλους για την εγγραφή τίτλου
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ακίνητης ιδιοκτησίας, όταν κατά τη μεταβίβαση της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας 

επιβάλλεται  ΦΠΑ, και μείωση κατά 50% των μεταβιβαστικών τελών για την εγγραφή,

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μεταβιβάσεις αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία για την

οποία δεν επιβάλλεται ΦΠΑ.)

(Ψηφίστηκε στις 3 Νοεμβρίου  2011, αναπέμφθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2011.)

(Αποδοχή της αναπομπής στις 17 Νοεμβρίου 2011.)

Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) •

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.  

(Αρ. Φακ. 23.02.052.062-2011) 

(Πρόταση νόμου).

(Διασφάλιση του ελέγχου και της σωστής εκτέλεσης των συμβολαίων σε θέματα 

υδρογονανθράκων από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, όπως είναι και η πάγια 

πρακτική σε όλα τα υπόλοιπα έργα με τη ρητή δέσμευση να συμφωνεί με τις 

υπηρεσιακές εκθέσεις ο αρμόδιος υπουργός. Την ευθύνη για τέτοια έργα δε θα την

έχει ο εκάστοτε Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, γιατί η θέση του

υπουργού είναι πολιτική.)

(Ψηφίστηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2012, αναπέμφθηκε στις 8 Μαρτίου 2012.)

(Απόρριψη της αναπομπής στις 8 Μαρτίου 2012.)

(Αρ. Αναφοράς 1/2012)

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.  •

(Αρ. Φακ. 23.02.053.036-2012)

(Πρόταση νόμου).

(Παράταση της ισχύος του τελευταίου Πίνακα Διοριστέων των αστυνομικών.)

(Ψηφίστηκε στις 6 Απριλίου 2012, αναπέμφθηκε στις 20 Απριλίου 2012.)

(Απόρριψη της αναπομπής στις 3 Μαΐου 2012.) 

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.  •

(Αρ. Φακ. 23.01.053.095-2012) 

(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 20ής

Δεκεμβρίου 2006.)

(Ψηφίστηκε στις 17 Μαΐου 2012, αναπέμφθηκε την 31η Μαΐου 2012.)

(Αποδοχή της αναπομπής και διαμόρφωση νέου κειμένου στις 14 Ιουνίου 2012.)
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Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.  •

(Αρ. Φακ. 23.01.053.065-2012)

(Παραχώρηση αποσβέσεων στο κεφαλαιουχικό κόστος απόκτησης των πνευματικών

δικαιωμάτων, απόκτησης ή ανάπτυξης προνομίων ευρεσιτεχνίας ή δικαιωμάτων σε

αυτά, εμπορικών σημάτων ή δικαιωμάτων σε αυτά, εμπορικών ονομάτων ή δικαιωμάτων

σε αυτά ύψους 20% και εκπτώσεων από πώληση πνευματικής ιδιοκτησία ύψους 80%.)

(Ψηφίστηκε στις 24 Μαΐου 2012, αναπέμφθηκε στις 12 Ιουνίου  2012.)

(Αποδοχή της αναπομπής και διαμόρφωση νέου κειμένου την 21η Ιουνίου 2012.) 

Ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε •

Ειδικές Περιπτώσεις Νόμος του 2012.  

(Αρ. Φακ. 23.01.052.055-2011)

(Παραχώρηση εξουσίας στον εκάστοτε Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού να επιβάλλει ανώτατες τιμές πώλησης για το γάλα, το νερό, το ψωμί και τα

είδη αρτοποιίας, καθώς και για τις βασικές πρώτες ύλες με τις οποίες παρασκευάζονται

ή παράγονται τα προϊόντα αυτά.)

(Ψηφίστηκε την 31η Μαΐου 2012, αναπέμφθηκε στις 14 Ιουνίου 2012.)

(Αποδοχή της αναπομπής και διαμόρφωση νέου κειμένου την 21η Ιουνίου 2012.) 

Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός •

Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.  

(Αρ. Φακ. 23.02.053.020-2012)

(Πρόταση νόμου).

(Καθορισμός της θητείας του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών των 

διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου σε τριάντα μήνες

αντί σε τρία χρόνια.)

(Ψηφίστηκε στις 14 Ιουνίου  2012, αναπέμφθηκε στις 2 Ιουλίου 2012.)

(Απόρριψη της αναπομπής και διαμόρφωση  νέου κειμένου στις 12 Ιουλίου 2012.)

(Αρ. Αναφοράς  3/2012)

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός)•

Νόμος του 2012.  

(Αρ. Φακ. 23.02.048.014-2007)

(Πρόταση νόμου).
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[Αντικατάσταση της χρηματικής ποινής των χιλίων λιρών (£1.000) με πέντε 

χιλιάδες ευρώ (£5.000) σε περίπτωση οδήγησης με ταχύτητα που δύναται να θέσει

σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή ή να προκαλέσει ζημιά ή βλάβη σε οποιοδήποτε 

πρόσωπο ή περιουσία. Οδήγηση κατά παράβαση απόφασης δικαστηρίου τιμωρείται

με φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε 

χιλιάδες ευρώ και διαφοροποίηση του πίνακα στον οποίο καθορίζεται ο κατώτατος και

ανώτατος αριθμός βαθμών ποινής που δύναται να επιβάλει το δικαστήριο σε 

περίπτωση υπέρβασης ορίου ταχύτητας ή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης.]

(Ψηφίστηκε στις 14 Ιουνίου  2012, αναπέμφθηκε στις 3 Ιουλίου 2012.)

(Αποδοχή της  αναπομπής και διαμόρφωση νέου κειμένου στις 12 Ιουλίου 2012.) 

Ο περί Χώρων Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών (Τροποποιητικός)•

Νόμος του 2012.  

(Αρ. Φακ. 23.02.053.033-2012)

(Πρόταση νόμου).

(Η λειτουργία και η φύλαξη χώρου κράτησης απαγορευμένων μεταναστών να μπορεί

να ανατίθεται όχι μόνο στην αστυνομία, αλλά και σε ιδιωτικό γραφείο παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας.)

(Ψηφίστηκε στις 28 Ιουνίου  2012, αναπέμφθηκε στις 13 Ιουλίου 2012.)

(Απόρριψη της αναπομπής στις 27 Ιουλίου 2012.) 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2012.  •

(Αρ. Φακ. 23.01.053.150-2012)

(Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των Κυπριακών Αερογραμμών σε €31.330.000).

(Ψηφίστηκε στις 12 Ιουλίου 2012, αναπέμφθηκε στις 24 Ιουλίου 2012.)

(Αποδοχή της αναπομπής και διαμόρφωση νέου κειμένου στις 27 Ιουλίου 2012.) 

Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012.  •

(Αρ. Φακ. 23.02.053.071-2012)

(Πρόταση νόμου).

(Αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης των ιατρικών λειτουργών του δημοσίου από το

εξηκοστό τρίτο στο εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.)

(Ψηφίστηκε στις 12 Ιουλίου 2012, αναπέμφθηκε στις 24 Ιουλίου 2012.)

(Απόρριψη της αναπομπής στις 27 Ιουλίου 2012.) 
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Ο περί Προϋπολογισμού του 2012, Νόμος του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 5)•

Νόμος του 2012.  

(Αρ. Φακ. 23.01.053.142-2012)

(Μείωση του μισθού των μόνιμων ιατρικών λειτουργών οποιασδήποτε βαθμίδας, σε

περίπτωση που αυτοί προτίθενται να αφυπηρετήσουν μετά την ηλικία των εξήντα

τριών ετών.)

(Ψηφίστηκε στις 12 Ιουλίου 2012, αναπέμφθηκε στις 24 Ιουλίου  2012.)

(Απόρριψη της αναπομπής και διαμόρφωση νέου κειμένου στις 27 Ιουλίου 2012.) 

Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 (Τροποποιητικός)•

(Αρ. 1) Νόμος του 2012.

(Αρ. Φακ. 23.02.053.064-2012)

(Πρόταση νόμου).

(Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και

προαγωγής.)

(Ψηφίστηκε στις 12 Ιουλίου 2012, αναπέμφθηκε στις 25 Ιουλίου 2012.)

(Αποδοχή της αναπομπής στις 27 Ιουλίου 2012.) 

Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 •

(Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2012.  

(Αρ. Φακ. 23.02.053.065-2012)

(Πρόταση νόμου).

(Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και

προαγωγής.)

(Ψηφίστηκε στις 12 Ιουλίου 2012, αναπέμφθηκε στις 25 Ιουλίου  2012.)

(Αποδοχή της αναπομπής στις 27 Ιουλίου 2012.) 

Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 •

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012.  

(Αρ. Φακ. 23.02.053.066-2012)

(Πρόταση νόμου).

(Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και

προαγωγής.)

(Ψηφίστηκε στις 12 Ιουλίου 2012, αναπέμφθηκε στις 25 Ιουλίου  2012.)

(Αποδοχή της αναπομπής στις 27 Ιουλίου 2012.) 
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Αναφορές στο Ανώτατο Δικαστήριο 

Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) 1.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.

(Αρ. Αναφοράς 1/2012)

(Αρ. Φακ. 23.02.052.062-2011)

                                                                      

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.2.

(Αρ. Αναφοράς 2/2012)

(Αρ. Φακ. 23.02.053.002-2012)                     

(Αρ. Φακ. 23.02.052.072-2011)

Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 3.

Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.

(Αρ. Αναφοράς 3/2012)

(Αρ. Φακ. 23.02.053.020-2012)

Θέματα

Τα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος θέματα που ενεγράφησαν από τους βουλευτές, είτε

στην ολομέλεια του σώματος είτε αυτεπάγγελτα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, 

ανέρχονται στα οκτακόσια ένα (801), από τα οποία δεκαεπτά (17) ενεγράφησαν στην

ολομέλεια.  Τέσσερα (4) αυτεπάγγελτα θέματα διεγράφησαν.       

Δεκαεπτά (17) θέματα έληξαν ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.  Δεκαέξι  (16)  από

αυτά συζητήθηκαν στην ολομέλεια του σώματος και έληξαν, ενώ ένα (1) θέμα 

διαγράφηκε με απόφαση της ολομέλειας του σώματος στις 22 Μαρτίου 2012:    

Εκσυγχρονισμός της δημόσιας υπηρεσίας.•

(Αρ. Φακ. 23.05.044.004-2011) 

(27.10.2011)

To πόρισμα της μονομελούς ερευνητικής επιτροπής για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά•

με την έκρηξη που επισυνέβη την 11η Ιουλίου 2011 στη ναυτική βάση “Ευάγγελος
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Φλωράκης” στο Μαρί.

(Αρ. Φακ. 23.05.044.007-2011) 

(4.11.2011)

(Εγκρίθηκε ψήφισμα από την ολομέλεια του σώματος.)

Η ανάγκη για λήψη άμεσων πολιτικών αποφάσεων για την αξιοποίηση των •

κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ΑΟΖ Κύπρου και στην περιοχή μας.  

(Αρ. Φακ. 23.05.044.008-2011)  

(10.11.2011)

Η μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και τρόποι•

αντιμετώπισης του φαινομένου.

(Αρ. Φακ. 23.05.044.002-2011)

(1.12.2011)

Το δημογραφικό πρόβλημα στην  Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισής του.•

(Αρ. Φακ. 23.05.044.003-2011)

(12.1.2012)

Η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προέκυψε μετά την τραγική έκρηξη στη•

ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” και η επιτακτική ανάγκη για στροφή στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

(Αρ. Φακ. 23.05.044.005-2011)

(19.1.2012)

Η υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον ειδικό σύμβουλο του γενικού•

γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Αλεξάντερ Ντάουνερ και η ανάγκη λήψης 

ουσιαστικών μέτρων από την κυπριακή κυβέρνηση.   

(Αρ. Φακ. 23.05.045.002-2012)

(2.2.2012)

(Ομόφωνα εγκρίθηκε ψήφισμα από την ολομέλεια του σώματος.)

Η οικονομική κατάσταση των Κυπριακών Αερογραμμών και η ανάγκη για λήψη •

άμεσων πολιτικών αποφάσεων για το μέλλον τους.
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(Αρ. Φακ. 23.05.044.009-2011)

(9.2.2012)

H κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της δημόσιας υγείας και η προοπτική •

εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

(Αρ. Φακ. 23.05.044.006-2011)

(1.3.2012)

Οι προκλητικές δηλώσεις Βρετανών επισήμων και το μέλλον των βρετανικών •

βάσεων στην Κύπρο.

(Αρ. Φακ. 23.05.045.001-2012)

(22.3.2012)

(Ομόφωνα εγκρίθηκε ψήφισμα από την ολομέλεια του σώματος.)

Η κατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας στα κατεχόμενα και οι δυνατότητες•

διάσωσής της.

(Αρ. Φακ. 23.05.045.001-2012)

(26.4.2012)

(Ομόφωνα εγκρίθηκε ψήφισμα από την ολομέλεια του σώματος.) 

     

Το αίτημα των λαών της Μεσογείου για μια αποπυρηνικοποιημένη Μεσόγειο.•

(Αρ. Φακ. 23.05.045.004-2012)

(26.4.2012)

Η ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών, ενεργειών και πρωτοβουλιών για •

επιστροφή της πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της, σύμφωνα με

τα Ψηφίσματα 550 του 1984 και 789 του 1992 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

καθώς και της συμφωνίας υψηλού επιπέδου του 1979.

(Αρ. Φακ. 23.05.045.005-2012)

(3.5.2012)

(Ομόφωνα εγκρίθηκε ψήφισμα από την ολομέλεια του σώματος.)

Εξυγίανση και απλοποίηση της διαδικασίας μελέτης, ανάθεσης και υλοποίησης των•

αναπτυξιακών δημόσιων έργων - Πάταξη γραφειοκρατίας στο δημόσιο τομέα.
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(Αρ. Φακ. 23.05.045.006-2012)

(10.5.2012)

Η ανάγκη εφαρμογής ενός αποτελεσματικού στρατηγικού σχεδιασμού για την •

αντιμετώπιση της φτώχιας.

(Αρ. Φακ. 23.05.045.007-2012)

(24.5.2012)

Η αποτελεσματικότητα της αστυνομικής δύναμης Κύπρου στην αντιμετώπιση της •

αυξητικής τάσης όλων των μορφών παράνομης/εγκληματικής δραστηριότητας.

(Αρ. Φακ. 23.05.045.008-2012)

(31.5.2012)

Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στις κατεχόμενες περιοχές.•

(Αρ. Φακ. 23.05.045.009-2012)

(7.6.2012)

Ερωτήσεις βουλευτών και απαντήσεις υπουργών 

Κατά την Πρώτη Σύνοδο της Δέκατης Περιόδου οι βουλευτές υπέβαλαν προς τους 

αρμόδιους υπουργούς χίλιες εκατό δεκατέσσερις (1 114) ερωτήσεις και έλαβαν 

εξακόσιες ογδόντα τέσσερις (684) απαντήσεις που αφορούσαν ερωτήσεις της ίδιας 

συνόδου και εκατόν ογδόντα οκτώ (188) απαντήσεις που αφορούσαν ερωτήσεις της

προηγούμενης βουλευτικής περιόδου, συνολικά οκτακόσιες εβδομήντα δύο (872) 

απαντήσεις.  

Αιτιολογικά σημειώματα 

Η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε κατά την Πρώτη Σύνοδο έξι  (6) αιτιολογικά σημειώματα

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

εκπαιδευτική υπηρεσία και τέσσερα (4) σημειώματα για την πρόσληψη ή την παράταση

υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων σε διάφορους ημικρατικούς οργανισμούς.

Επίσης την 1η Δεκεμβρίου 2011 κατατέθηκε έγγραφο που αφορούσε την παραχώρηση

υπηρεσιών εκπαιδευτικών λειτουργών για το σχολικό έτος 2011-2012.
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Εκθέσεις που κατατέθηκαν στην ολομέλεια

Κατά την υπό αναφορά περίοδο η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων τις πιο κάτω εκθέσεις:
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Κρατικός προϋπολογισμός για το 2012

Στις 13 Οκτωβρίου 2011 κατατέθηκε ενώπιον του σώματος ο κρατικός προϋπολογισμός

για το 2012 και στις 8 Δεκεμβρίου 2011 ο Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε στη

Βουλή, με την ευκαιρία της συζήτησης του προϋπολογισμού για το 2012, την οικονομική

πολιτική της κυβέρνησης.  Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2012 άρχισε το

απόγευμα της Τρίτης, 13 Δεκεμβρίου 2011, με τις ομιλίες των αρχηγών ή εκπροσώπων

των κομμάτων.  Η συζήτηση συνεχίστηκε την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011, το πρωί,

με ομιλίες βουλευτών.  Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2012 δε 

συνεχίστηκε το απόγευμα της 14ης Δεκεμβρίου 2011. Επίσης, λόγω απεργιακών 

κινητοποιήσεων των δημόσιων υπαλλήλων, η συζήτηση το πρωί και το απόγευμα της

15ης Δεκεμβρίου 2011 δεν πραγματοποιήθηκε.  Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού

για το 2012 ολοκληρώθηκε με την ψήφισή του γύρω στις 9.30 το βράδυ της 16ης

Δεκεμβρίου 2011.  Υπέρ ψήφισαν τριάντα (30) βουλευτές και κατά είκοσι (20).

Στις 8 Δεκεμβρίου 2011 και στις 26 Ιανουαρίου 2012 εγκρίθηκαν από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων αποφάσεις που εξουσιοδότησαν τη διενέργεια δαπάνης από νομικά

πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τους μήνες Ιανουάριο του 2012 και Φεβρουάριο του

2012, αντίστοιχα.

Ειδικά εντάλματα πληρωμής

Κατά την υπό αναφορά περίοδο κατατέθηκαν στην ολομέλεια από το Υπουργείο 

Οικονομικών εβδομήντα οκτώ (78) ειδικά εντάλματα πληρωμής, από τα οποία τα 

εβδομήντα (70) αφορούν την εξουσιοδότηση παραχώρησης πρόσθετων πιστώσεων

κάτω από οποιοδήποτε άρθρο έναντι ισάξιων εξοικονομήσεων στους κρατικούς 

προϋπολογισμούς του 2011 και 2012 και τα υπόλοιπα οκτώ (8) αφορούν την 

παραχώρηση επιπρόσθετων πιστώσεων κάτω από οποιοδήποτε άρθρο έναντι ισάξιων
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εξοικονομήσεων από άλλα άρθρα του ίδιου κεφαλαίου στους προϋπολογισμούς του

2011 και του 2012 του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κύπρου, του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, της Αρχής Τηλεπικοινωνιών

Κύπρου και του Ταμείου Δημοσίων Δανείων.

Αναφορές του Προέδρου της Βουλής προ ημερησίας διατάξεως

Προ ημερησίας διατάξεως έγιναν οι ακόλουθες αναφορές από τον Πρόεδρο της Βουλής

των Αντιπροσώπων:

Στη Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας.•

(15.9.2011)

Στις απειλές της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση της αποκλειστικής •

οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

(22.9.2011)

Στην 51η επέτειο της κυπριακής ανεξαρτησίας.•

(29.9.2011)

Στην επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους.•

Στη Διεθνή Ημέρα Ανάμνησης των θυμάτων των δύο παγκόσμιων πολέμων.

(10.11.2011)

Στην επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου.•

(17.11.2011)

Στο θάνατο του πρώην βουλευτή Φοίβου Κληρίδη.•

Στη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

(1.12.2011)

Στην 63η επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.•

(8.12.2011)
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Στο θάνατο του Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρου Αγγελόπουλου.•

(26.1.2012)

Στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.•

Στο θάνατο του πρώην βουλευτή Ανδρέα Φάντη.

Στο θάνατο του πρώην βουλευτή Κυριάκου Παπαδημητρίου.

(8.3.2012)

Στην Ημέρα της Μεσογείου.•

(22.3.2012)

Στην εθνική επέτειο της 1ης Απριλίου 1955.•

Στον 28ο Μαραθώνιο Αγάπης Αγνοουμένων.

(29.3.2012)

Στην επέτειο του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών στην Ελλάδα την 21η•

Απριλίου 1967.

Στη γενοκτονία των Αρμενίων από τους Νεοτούρκους στις 24 Απριλίου 1915.

Στην επέτειο της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Στην επέτειο της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ το 2004.

Στην επέτειο του δημοψηφίσματος της 24ης Απριλίου του 2004 για το Σχέδιο Ανάν.

(26.4.2012)

Στην επίθεση στελέχους της Χρυσής Αυγής εναντίον εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ και•

υποψήφιας βουλευτού του ΚΚΕ σε τηλεοπτικό στούντιο στην Αθήνα.

Στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

(7.6.2012)

Στην επέτειο της έκρηξης στη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” στο Μαρί στις•

11 Ιουλίου 2011.

(12.7.2012)
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Ειδικές συνεδρίες

Στις 6 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ειδική •

συνεδρία με αφορμή την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ.

Λουκά Παπαδήμου,  ο οποίος και προσφώνησε την ολομέλεια του σώματος.

Στις 28 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ειδική •

συνεδρία με αφορμή την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου κ. Herman Van Rompuy, ο οποίος και προσφώνησε την ολομέλεια του

σώματος.

Στις 15 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ειδική •

συνεδρία με αφορμή τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής 

εισβολής.

Ψηφίσματα που ενέκρινε η ολομέλεια

Η ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο έξι (6) ψηφίσματα:

Ψήφισμα με θέμα το πόρισμα της μονομελούς ερευνητικής επιτροπής για τη •

διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την έκρηξη που επισυνέβη την 11η Ιουλίου 2011 στη

ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” στο Μαρί.

(4.11.2011)

Ψήφισμα με την ευκαιρία της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών για τη•

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές και της 7ης Διάσκεψης

των Συμβαλλομένων Μερών για το Πρωτόκολλο του Κιότο, που πραγματοποιήθηκε

στο Ντέρμπαν της Νοτίου Αφρικής για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

(1.12.2011)

Ψήφισμα για τις ετεροβαρείς και επιζήμιες δηλώσεις και ενέργειες του ειδικού •

συμβούλου του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που δυσχεραίνουν και

παρακωλύουν την όλη διαδικασία των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού.

(2.2.2012)
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Ψήφισμα για τις προκλητικές δηλώσεις Βρετανών επισήμων και το μέλλον των •

βρετανικών βάσεων στην Κύπρο.

(22.3.2012)

Ψήφισμα για την κατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας στα κατεχόμενα και•

τις δυνατότητες διάσωσής της.

(26.4.2012)

Ψήφισμα για την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών, ενεργειών και •

πρωτοβουλιών για επιστροφή της πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της.

(3.5.2012)

Κοινοβουλευτικές επιτροπές - σύνθεση

Μετά τις βουλευτικές εκλογές στις 22 Μαΐου 2011 και την ανάδειξη της νέας Βουλής,

στις 2 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρία του σώματος με τη 

διαβεβαίωση των βουλευτών και των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων και

στη συνέχεια την εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής.  Πρόεδρος της Βουλής για

τη νέα περίοδο εξελέγη ο κ. Γιαννάκης Ομήρου.  Στις 9 Ιουνίου 2011 έγινε ο διορισμός

των γραμματέων και κοσμητόρων και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια της Βουλής η 

σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών της, για την οποία αποφάσισε η Επιτροπή

Επιλογής. 

Αλλαγές στη σύνθεση κοινοβουλευτικών επιτροπών ανακοινώθηκαν ως εξής:

Στις 20 Οκτωβρίου 2011 η Επιτροπή Επιλογής, υιοθετώντας εισήγηση του 1.

κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, όρισε τον κ. Γεώργιο

Γεωργίου, στη θέση του κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου, μέλος της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων, αμφότεροι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας

του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Την 1η Δεκεμβρίου 2011 η Επιτροπή Επιλογής, υιοθετώντας εισήγηση της 2.

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, όρισε πρόεδρο της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τον κ. 

Αβέρωφ Νεοφύτου στη θέση του κ. Γεώργιου Τάσου, ο οποίος παραμένει μέλος της

επιτροπής. 
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Στις 2 Φεβρουαρίου 2012 η Επιτροπή Επιλογής, υιοθετώντας εισήγηση της 3.

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, όρισε την κ. Στέλλα 

Κυριακίδου στη θέση του κ. Ανδρέα Πιτσιλλίδη, μέλος της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Περιβάλλοντος, αμφότεροι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού.

Επίσημες παρουσίες στην ολομέλεια της Βουλής

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια•

και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) κ. Πέτρος Ευθυμίου μαζί με τη συνοδεία του.

(16.2.2012)

Ο πρέσβης της Κροατίας κ. Tomislav Vidosevic.•

(3.5.2012)

Οικονομικά μέτρα

Το πρώτο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης για οικονομική εξυγίανση κατατέθηκε, 

κηρύχθηκε επείγον και ψηφίστηκε αυθημερόν στις 26 Αυγούστου 2011 σε έκτακτη 

συνεδρίαση της ολομέλειας του σώματος.  Ψηφίστηκαν έξι (6) νομοσχέδια και μία (1)

πρόταση νόμου.

Το δεύτερο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης για οικονομική εξυγίανση κατατέθηκε σε

διάφορες ημερομηνίες και ψηφίστηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 μαζί με νομοσχέδιο το

οποίο κατατέθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 και αφορούσε την έκτακτη εισφορά 

εργοδοτουμένων, συνταξιούχων και αυτοτελώς εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.  Το

νομοσχέδιο αυτό κηρύχθηκε επείγον και ψηφίστηκε αυθημερόν από την ολομέλεια του

σώματος.  Ψηφίστηκαν συνολικά δεκαέξι (16) νομοσχέδια, μία (1) πρόταση νόμου και

ένας (1) κανονισμός. 

Συμβάσεις και Συστάσεις

Μετά από πάροδο αρκετών ετών, αφού η τελευταία κατάθεση Σύμβασης έγινε το 2000,

κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο κατατέθηκαν τρεις (3) Συμβάσεις και τέσσερις (4)

Συστάσεις ως ακολούθως: 
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Σύμβαση αρ. 185 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (Seafarers’ Identity •

Documents), που υιοθετήθηκε κατά την 91η Σύνοδο του Διεθνούς Οργανισμού 

Εργασίας, τον Ιούνιο του 2003.

(Κατάθεση 22.3.2012)

Σύσταση αρ. 200 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (HIV and AIDS and the world•

of work Recommendation), που υιοθετήθηκε κατά την 99η Σύνοδο του Διεθνούς 

Οργανισμού Εργασίας, τον Ιούνιο του 2010.

(Κατάθεση 22.3.2012)

Σύσταση αρ. 198 της Διεθνούς Συνόδου Εργασίας (Employment Relationship •

Recommendation), που υιοθετήθηκε κατά την 99η Σύνοδο του Διεθνούς 

Οργανισμού Εργασίας, τον Ιούνιο του 2012.

(Κατάθεση 26.4.2012)

Σύμβαση αρ. 188 της Διεθνούς Συνόδου Εργασίας (Work in Fishing Convention) και•

Σύσταση αρ. 199 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Work in Fishing 

Recommendation), που υιοθετήθηκαν από τη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας το 2007.

(Κατάθεση 3.5.2012)

Σύμβαση και Σύσταση για τους Οικιακούς Βοηθούς της Διεθνούς Οργάνωσης •

Εργασίας [Domestic Workers Convention (αρ. 189) και Domestic Workers 

Recommendation (αρ. 201)], που υιοθετήθηκαν από την 100ή Σύνοδο της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τον Ιούνιο του 2011.

(Κατάθεση 7.6.2012)

Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων

Στις 6 Ιουλίου 2012 ο Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων τροποποιήθηκε για

τρίτη φορά από την έγκρισή του το 1980.  Ομόφωνα η ολομέλεια του σώματος 

αντικατέστησε ορισμένες από τις πρόνοιές του που αφορούσαν τη διαδικασία 

κατάθεσης τροπολογιών, όπως τις προθεσμίες για το χρόνο υποβολής των προτάσεων

τροπολογιών από τους βουλευτές.
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Συνεδρίες ολομέλειας του σώματος

Κατά την υπό αναφορά περίοδο πραγματοποιήθηκαν σαράντα επτά (47) τακτικές 

συνεδρίες της ολομέλειας του σώματος, τριάντα επτά (37) υπό την προεδρία του 

Προέδρου της Βουλής κ. Γιαννάκη Ομήρου, τέσσερις (4) υπό την προεδρία του 

βουλευτή κ. Νίκου Αναστασιάδη και έξι (6) υπό την προεδρία του βουλευτή κ. Σοφοκλή

Φυττή.  Πραγματοποιήθηκαν επίσης δύο (2) έκτακτες συνεδριάσεις  της ολομέλειας του

σώματος, στις 26 Αυγούστου 2011, υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής κ.

Γιαννάκη Ομήρου, και στις 27 Ιουλίου 2012, υπό την προεδρία του βουλευτή κ. 

Σοφοκλή Φυττή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
B’ ΜΕΡΟΣ
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15.  M"*,>-#(#-0# ,$- O)*(# 40 

16.  C*'+$% 40 

 A./79)42 711 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αριθμός συνεδριάσεων κατά κοινοβουλευτική επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων

των συνεδριάσεων των υποεπιτροπών τους, των συναντήσεων και των 
επισκέψεών τους
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Τα σημαντικότερα νομοσχέδια/προτάσεις νόμου/κανονισμοί

που ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν από την ολομέλεια

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Οι περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (Γενικοί)  Κανονισμοί του 2011.•
[Ρύθμιση της σύστασης, της στελέχωσης και της λειτουργίας των υπηρεσιών Πολιτικής 

Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΠΣΕΑ), καθώς και άλλων θεμάτων, με στόχο τον 

καλύτερο συντονισμό του έργου των υπηρεσιών ΠΣΕΑ και την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των ενεργειών τους, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν

στις υποχρεώσεις τους, σε περίπτωση που κηρυχθεί στη Δημοκρατία κατάσταση έκτακτης

ανάγκης.]

Οι περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία,•
Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012.
(Επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών του Υγειονομικού 

Σώματος που είναι απόφοιτοι ιατρικής σχολής από το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους, που

ισχύει σήμερα, στο εξηκοστό τρίτο έτος.)

Οι περί Εθελοντών Πενταετούς Υποχρεώσεως του Στρατού της Δημοκρατίας •
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012.
[Τροποποίηση των υφιστάμενων περί Εθελοντών Πενταετούς Υποχρεώσεως του 

Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμών, ώστε να θεσμοθετηθούν ορισμένα αιτήματα των

εθελοντών πενταετούς υποχρεώσεως (ΕΠΥ), τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό 

Συμβούλιο με απόφαση του 2007, και να ρυθμιστούν ορισμένα κενά και ασάφειες που 

διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών, καθώς και ορισμένα άλλα

θέματα των οποίων κρίθηκε αναγκαία η ρύθμιση σε αυτό το στάδιο.]

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του•
Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία 
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2012.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κύπρου και του Υπουργικού

Συμβουλίου της Ουκρανίας για Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων

Πληροφοριών.)

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων.)

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και της•
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για Ανταλλαγή και Αμοιβαία
Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2012.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κύπρου και της Κυβέρνησης της

Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων

Πληροφοριών.)

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών

Υποθέσεων.)
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Ο περί Δασών Νόμος του 2012.•
(Ενοποίηση και εκσυγχρονισμός του εθνικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη διατήρηση,

την προστασία, την αειφόρο διαχείριση και την ανάπτυξη των δασών και των δασωδών 

εκτάσεων της Δημοκρατίας.)

Οι περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμοί του 2012.•
(Εκσυγχρονισμός των ειδικότερων προνοιών που αφορούν την εκμίσθωση ή άλλη διάθεση 

κρατικής δασικής γης.)

Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Οδών και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων)•
Κανονισμοί του 2012.
(Εκσυγχρονισμός κανονιστικών διοικητικών πράξεων που αφορούν την έκδοση αδειών σε

σχέση με δασικά προϊόντα και εμπορικές και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που 

αφορούν τα δάση.)

Οι περί Δασών (Αναγνώριση Οργανώσεων Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Δασών) Κανονισμοί•
του 2012.
(Θέσπιση νέας δευτερογενούς νομοθεσίας για τον καθορισμό των διαδικασιών και άλλων 

λεπτομερειών που αφορούν την παραχώρηση δυνατότητας σε ενδιαφερόμενες ομάδες ή 

ενώσεις ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών να αναγνωριστούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ως 

οργανώσεις ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών.)

Ο περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωριά) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.  •
(Προσδιορισμός των αρδευτικών τμημάτων ως οργανισμών κοινής ωφελείας με εξουσία να 

αποκτούν, να κατέχουν και να διαθέτουν ιδιοκτησία, να συνάπτουν συμβόλαια, καθώς και να

ενάγουν και να ενάγονται μέσω του ταμία της αντίστοιχης επιτροπείας.)

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων (Τροποποιητικοί) •
Κανονισμοί του 2011.
(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην 

εσωτερική αγορά και αύξηση των τελών που καταβάλλονται στη Δημοκρατία για σκοπούς 

επιθεώρησης των γεωργικών προϊόντων.)

Ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμος του 2011.•
[Εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με το κοινοτικό κεκτημένο, ώστε να καταστεί

δυνατή η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των Οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου.  Περαιτέρω, με τον εν λόγω νόμο επιτυγχάνεται επέκταση των εξουσιών των

επιθεωρητών, διεύρυνση των απαγορεύσεων που σχετίζονται με τη διακίνηση, την 

αποθήκευση και την κατοχή μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και

επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων σε όσους παρανομούν.]
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Ο περί Εγγραφής Γεωπόνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.•
(Eναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις 

υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.  Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν

την παραχώρηση δυνατότητας στο Συμβούλιο Γεωπόνων να διορίζει εξουσιοδοτημένο

λειτουργό για σκοπούς συλλογής πληροφοριών, έρευνας και επιθεώρησης, όταν υπάρχουν 

εύλογες υποψίες για παράβαση του υπό τροποποίηση νόμου αναφορικά με την άσκηση της 

γεωπονίας.)

Οι περί Εγγραφής Γεωπόνων Κανονισμοί του 2012.•
(Αντικατάσταση της υφιστάμενης δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί 

εκσυγχρονισμός των διαδικασιών και πιο εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου Γεωπόνων,

καθώς και εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την 

Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου

2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και με την Οδηγία

2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.)

Ο περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος•
του 2012.
(Aπλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής των μέτρων αναδασμού και αν 

τιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων που προκύπτουν με τις ραγδαίες διαφοροποιήσεις στις

αξίες των αγροτεμαχίων και την αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων υποδομής σε 

περιοχές αναδασμού.)

Οι περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012.•
(Eναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του 

Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης, με σκοπό την επίτευξη 

ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.  Πιο συγκεκριμένα, με τους υπό αναφορά 

κανονισμούς θεσπίζονται ρυθμίσεις, ώστε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος να εκδίδει, μετά από πρόταση του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών 

Φαρμάκων, διατάγματα για τον καταρτισμό ή την τροποποίηση εθνικών σχεδίων δράσης, με

τα οποία θα καθορίζονται ποσοτικοί και άλλοι στόχοι, μέτρα και χρονοδιαγράμματα, με σκοπό

τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων στην

ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.)

Ο περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών •
Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
(Εισαγωγή νέων ρυθμίσεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου,

περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της παραχώρησης επιπρόσθετων δυνατοτήτων στους 

επιθεωρητές και της επιβολής ορισμένων διοικητικών κυρώσεων.)
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Ο περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της
Προστασίας Θυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012. 
[Tροποποίηση του βασικού νόμου για την καταπολέμηση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης

προσώπων και της προστασίας των θυμάτων [Νόμος αρ. 87(Ι) του 2007], ώστε να επιτυγχάνεται

καλύτερη αντιπροσώπευση της κοινωνίας των πολιτών στην Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα

κατά της Εμπορίας Προσώπων, που συστήνεται, δυνάμει του άρθρου 47 του νόμου, μέσω της

αύξησης του αριθμού των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που συμμετέχουν σε αυτήν

από δύο που είναι σήμερα σε μέχρι και τέσσερις, με δυνατότητα εναλλαγής των ΜΚΟ που 

συμμετέχουν κάθε δύο χρόνια.  Γίνεται επίσης πρόβλεψη, ώστε η μία εκ των ΜΚΟ να ασχολείται

απαραίτητα με την παροχή στήριξης στα θύματα.  Στα μέλη της εν λόγω ομάδας συμπεριλαμβάνεται

επίσης ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στον Εθνικό Συντονιστή, που είναι ο Υπουργός Εσωτερικών

ή ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ως εκπρόσωπός του, να προσκαλεί στις

εργασίες της πολυθεματικής συντονιστικής ομάδας εκπροσώπους, εμπειρογνώμονες και 

ειδικούς άλλων κρατικών υπηρεσιών, τοπικών αρχών και άλλων οργανισμών ή φορέων, όταν

το κρίνει απαραίτητο.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.•
[Τροποποίηση διατάξεων του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου που αφορούν τη θητεία

των μελών της επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών,

τη συνεργασία των συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων των συνεργατικών πιστωτικών 

ιδρυμάτων (ΣΠΙ) και την επιβολή κυρώσεων στα εποπτευόμενα ΣΠΙ, καθώς και στα φυσικά

πρόσωπα των οργάνων διοίκησης ή διεύθυνσής τους για τα οποία αποδεικνύεται ότι από

πράξεις ή παραλείψεις τους συνέβαλαν στην παραβίαση εκ μέρους των ΣΠΙ των 

υποχρεώσεών τους.]

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011.•
(Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, με την προσθήκη σε αυτόν του νέου 

άρθρου 37Α, με το οποίο θα επιτρέπεται να γίνεται χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου για 

διενέργεια της βεβαίωσης, πιστοποίησης ή υπογραφής οποιουδήποτε εντύπου, πιστοποιητικού,

πρακτικού ή άλλου εγγράφου απαιτείται από τον εν λόγω νόμο να βεβαιώνεται, 

να πιστοποιείται ή να υπογράφεται.)

Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση •
Συμπράξεων κατά Παράβαση του Άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ
(Σχέδιο Επιείκειας) Κανονισμοί του 2011.
[Καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων βάσει του άρθρου 24 του περί Προστασίας του 

Ανταγωνισμού Νόμου, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) 

δύναται να απαλλάσσει ή/και να μειώνει το ύψος του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται

σε μια επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων.  Οι εν λόγω κανονισμοί ενισχύουν τη διαδικασία

για εφαρμογή και επιβολή συγκεκριμένων πτυχών του περί της Προστασίας του 
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Ανταγωνισμού Νόμου στην αγορά, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της ΕΠΑ, με 

συνεπακόλουθο τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών ανταγωνισμού.]

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011.•
[Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου για σκοπούς μεταφοράς των διατάξεων του άρθρου

2 της Οδηγίας 2009/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης

Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ και

83/349/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους 

εταιρείες και την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών με την τροποποίηση του

άρθρου 142(1)(β) αυτού και με την προσθήκη του νέου άρθρου 142Α, ώστε θυγατρική 

εταιρεία να δύναται να μην περιληφθεί στους ενοποιημένους λογαριασμούς, όταν παρουσιάζει

επουσιώδες ενδιαφέρον σε σχέση με το σκοπό της απόδοσης της αληθινής και δίκαιης 

εικόνας της εταιρείας.  Επίσης αναφέρονται κάποιες άλλες περιπτώσεις στις οποίες η 

θυγατρική εταιρεία δεν είναι αναγκαίο να περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες καταστάσεις 

λογαριασμών.]

Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Θεσμοί του 2012.•
[Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών που αφορούν

το άρθρο 3 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ [θέματα σύνδεσης πιστωτικών ιδρυμάτων με τον 

κεντρικό φορέα (ΚΦ)], αλλαγή της μορφής της εγγύησης του ΚΦ από εγγύηση μονής 

κατεύθυνσης (one-way) σε αμφίδρομη (two-way) εγγύηση και ρύθμιση του θέματος που

αφορά τις διασυνοριακές δραστηριότητες αναγνωρισμένων Συνεργατικών Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) που δεν έχουν συνδεθεί με τον ΚΦ.]

Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικός)•
Νόμος του 2011.
(Διασφάλιση του ελέγχου και της σωστής εκτέλεσης των συμβολαίων σε θέματα 

υδρογονανθράκων με τρόπο που να συνάδει περισσότερο στα ισχύοντα πρότυπα ανάθεσης

συμβάσεων του δημοσίου και μάλιστα για πιο επουσιώδους σημασίας έργα, όπου η 

διαπραγμάτευση διεξάγεται πάντοτε από συλλογικά όργανα τεχνοκρατών και ειδικών, τα

οποία παρέχουν εχέγγυα αμεροληψίας και τεχνογνωσίας.  Παράλληλα, διασφαλίζεται 

απόλυτα και ο ρόλος των πολιτικών θεσμικών οργάνων σε ό,τι αφορά τη λήψη των τελικών

αποφάσεων, αφού, όπως προβλέπεται στην πρόταση νόμου, τα τελικά συμβόλαια για άδεια

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων υπογράφονται από τον υπουργό και τον 

αιτητή και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.)(Ο νόμος αναπέμφθηκε από τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η Βουλή δεν έκανε   αποδεκτή την αναπομπή.  Ακολούθως ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας άσκησε το δικαίωμα αναφοράς στο Ανώτατο Δικαστήριο.)

Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας•
και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να αυξηθεί το τέλος κατανάλωσης από €0,44 σε

€0,50 ανά κιλοβατώρα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, να καθοριστεί το ελάχιστο ποσό 

επιδότησης ή χρηματοδότησης αναφορικά με ορισμένα σχέδια παροχής χορηγιών και να 

εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕΚ και η ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας πριν από την έκδοση από το Υπουργικό Συμβούλιο

των σχεδίων χορηγιών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και της προκήρυξης

μειοδοτικού διαγωνισμού για μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα.)
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Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012. •
(Τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, ώστε:

να διαγραφούν οι διατάξεις που αφορούν την αναστολή της εφαρμογής ορισμένων άλλων 1.

διατάξεων του εν λόγω νόμου, στην περίπτωση που η κυπριακή αγορά φυσικού αερίου

αποτελεί αναδυόμενη αγορά, και της κατ’ επέκταση δυνατότητας του Υπουργικού 

Συμβουλίου να αποφασίσει την ανάθεση της εισαγωγής και διάθεσης του φυσικού αερίου

στη Δημοκρατία σε μία μόνο επιχείρηση και τη δημιουργία ενός χερσαίου τερματικού 

σταθμού ως του αποκλειστικού σταθμού για την παραλαβή, αποθήκευση και αεριοποίηση

του υγροποιημένου φυσικού αερίου∙

να καθοριστεί η ΔΕΦΑ ως ο ιδιοκτήτης του δικτύου μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου2.

στη Δημοκρατία και ως ο διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου,

καθώς και ως ο καθολικός προμηθευτής φυσικού αερίου, σε οποιαδήποτε μορφή, για όλους

ανεξαιρέτως του πελάτες, για όσο χρονικό διάστημα η κυπριακή αγορά αποτελεί 

αναδυόμενη αγορά ή/και η Δημοκρατία δύναται να παρεκκλίνει από τις σχετικές πρόνοιες

του ευρωπαϊκού δικαίου∙

να διορίζεται το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν 3.

διαβούλευσης με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας∙

να ανασταλεί το δικαίωμα των αγοραστών φυσικού αερίου στη Δημοκρατία να επιλέγουν 4.

προμηθευτή για όσο χρονικό διάστημα η κυπριακή αγορά αποτελεί αναδυόμενη αγορά

ή/και η Δημοκρατία δύναται να παρεκκλίνει από τις σχετικές πρόνοιες του ευρωπαϊκού 

δικαίου∙

να αντικατασταθούν οι δραστηριότητες που αφορούν το φυσικό αέριο για τη διεξαγωγή των5.

οποίων απαιτείται η προηγούμενη εξασφάλιση σχετικής άδειας από τη ΡΑΕΚ.)

Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές •
Υπηρεσίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012. 
Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές •
Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισμοί του 2012.
(Τροποποίηση του βασικού νόμου με στόχο την εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/32/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 και θέσπιση 

κανονισμών οι οποίοι να ρυθμίσουν θέματα που σχετίζονται με τη διενέργεια ενεργειακών

ελέγχων, μέσω των οποίων θα είναι δυνατό να προσδιορίζονται οι οικονομικά και ποσοτικά

αποτελεσματικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα ενεργειακό σύστημα.)

Ο περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης (Τροποποιητικός)•
Νόμος του 2012.
[Τροποποίηση του βασικού νόμου για τη διαπίστευση, τυποποίηση και τεχνική πληροφόρηση,

έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα:

έκδοσης από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού διαβουλευθεί με1.

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ανεξαρτήτως της σύμφωνης γνώμης αυτών, διατάγματος

το οποίο να καθορίζει την ελάχιστη αναλογία αιγινού και πρόβειου γάλακτος στις πρώτες

ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χαλλουμιού∙

επιβολής διοικητικού προστίμου από τριμελή επιτροπή, της οποίας προΐσταται ο γενικός 2.

διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε οποιοδήποτε 

πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαγορευτική ή 
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επιτακτική διάταξη του περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα

Πρότυπα-Δέκατη Σειρά) Κανονισμού του 1985 ή με οποιαδήποτε διάταξη του διατάγματος

που αναφέρεται πιο πάνω και καταχώρισης ιεραρχικής προσφυγής στον εν λόγω υπουργό,

σε περίπτωση που το επηρεαζόμενο πρόσωπο θεωρεί ότι δεν έπρεπε να του επιβληθεί το εν

λόγω διοικητικό πρόστιμο.]

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, για σκοπούς εναρμόνισης της ημεδαπής

νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των Οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ και

82/191/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις 

υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων 

εταιρειών.)

Ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές •
Περιπτώσεις Νόμος του 2012.
(Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας, ώστε να δοθεί εξουσία στον εκάστοτε Υπουργό Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού να επιβάλλει ανώτατες τιμές πώλησης για το γάλα, το νερό, το

ψωμί, το ηλεκτρικό ρεύμα και τον κυπριακό καφέ, καθώς και για τις βασικές πρώτες ύλες με

τις οποίες παρασκευάζονται ή παράγονται τα προϊόντα αυτά, όταν επικρατούν ιδιαίτερες 

συνθήκες, που καθορίζονται σε σχετικό άρθρο του νόμου.  Επιπρόσθετα, ο νόμος παρέχει

την εξουσία στον αρμόδιο υπουργό να προσθέτει και άλλα προϊόντα στο σχετικό παράρτημα

του βασικού νόμου και συνεπώς στο πεδίο εφαρμογής του, ανάλογα με τις συνθήκες που

επικρατούν στην αγορά.)

(Ο νόμος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η Βουλή έκανε μερικώς 

αποδεκτή την αναπομπή.)

Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του•
2012. 
[Τροποποίηση του περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμου, ώστε να 

καταστεί δυνατή η ρύθμιση ορισμένων ζητημάτων που προβλέπονται στο βασικό νόμο και τα

οποία χρήζουν τροποποίησης, για να συνάδουν με τον περί Ελευθερίας Εγκατάστασης 

Παροχών Υπηρεσιών και της Ελεύθερης  Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμο [Νόμος αρ.

76(Ι) του 2010].]

Οι περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Κανονισμοί του 2012.•
(Αντικατάσταση των περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σωματείων Κανονισμών του 1980

και θέσπιση νέων κανονισμών για τη ρύθμιση των εντύπων των αιτήσεων, καθώς και των 

δικαιωμάτων για έκδοση και ανανέωση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας γραφείου και άδειας

ξεναγών, όπως και ο καθορισμός πειθαρχικής διαδικασίας για ξεναγούς.)

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012.•
(Τροποποίηση του βασικού περί Εταιρειών Νόμου, έτσι ώστε να καταστεί ευκολότερη η 

ειδοποίηση των μελών δημόσιας εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για

σκοπούς πραγματοποίησης της γενικής της συνέλευσης.)
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Ο περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης (Τροποποιητικός) •
(Αρ. 2) Νόμος του 2012.
(Τροποποίηση του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου,

ώστε να ποινικοποιηθεί η παρασκευή, καθώς και η διάθεση στη Δημοκρατία χαλλουμιών που 

περιέχουν ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις πρώτες ύλες του χαλλουμιού, όπως

αυτές καθορίζονται στην υφιστάμενη σχετική δευτερογενή νομοθεσία.) 

Ο περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές •
Συναλλαγές Νόμος του 2012.
(Μεταφορά στο κυπριακό δίκαιο της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.)

Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Εναρμόνιση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου με το άρθρο 20 της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο “Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική 

εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των 

Οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ”.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Ο περί Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος•
του 2011.
(Θέσπιση του θεσμού του Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα, η θητεία του

οποίου θα εκπνεύσει την 31η Ιανουαρίου 2013.)

Ο περί Συμβάσεως περί Παρεμποδίσεως και Τιμωρίας του Εγκλήματος της •
Γενοκτονίας (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.
[Τροποποίηση του άρθρου 4 του περί της Συμβάσεως περί Παρεμποδίσεως και Τιμωρίας

του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (Κυρωτικού) Νόμου του 1980 (Νόμος αρ. 59 του 1980),

ώστε να αντικατασταθεί η προβλεπόμενη σε αυτόν ποινή του θανάτου με την ποινή της 

ισόβιας φυλάκισης.]

Ο περί της Συμφωνίας Πλαίσιο για Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη Μέση•
Γραμμή (Κυρωτικός) Νόμος του 2012.
(Κύρωση της Συμφωνίας-Πλαίσιο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής 

Δημοκρατίας της Αιγύπτου Αναφορικά με την Ανάπτυξη Υδρογονανθρακικών Πόρων που 

Εκτείνονται Εκατέρωθεν της Μέσης Γραμμής, η οποία υπογράφτηκε στις 4 Μαΐου 2006 στην

Αίγυπτο.)

Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης•
για το Δικαίωμα Συμμετοχής στις Υποθέσεις Τοπικής Αρχής (Κυρωτικός) Νόμος του
2012.
(Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης για
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το Δικαίωμα Συμμετοχής σε Υποθέσεις Τοπικής Αρχής, που υιοθετήθηκε στην Ουτρέχτη στις

16 Νοεμβρίου 2009 και υπογράφτηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 16 Μαΐου 2011,

μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 70.407, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010,

ο οποίος επιβάλλει στα συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ άλλων, τη δέσμευση να εγγυώνται την

πολιτική, διοικητική και οικονομική αυτονομία των τοπικών αρχών, την αναγνώριση της αρχής

της τοπικής αυτοδιοίκησης στην εσωτερική νομοθεσία και την εκλογή τοπικών αρχών με καθολική

ψηφοφορία.)

Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των •
κρατών-μελών της, αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου, στον τομέα
της Δορυφορικής Πλοήγησης (Κυρωτικός) Νόμος του 2012.
(Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας για Δορυφορική Πλοήγηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και του Βασιλείου της Νορβηγίας αφετέρου,

που συνομολογήθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου του 2010 και της οποίας την 

υπογραφή ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 40.884, 

ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2010, με την οποία ορίζονται οι γενικές αρχές συνεργασίας μεταξύ

της ΕΕ και της Νορβηγίας, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Νορβηγίας στους

τομείς που δεν καλύπτονται από το ισχύον κεκτημένο του Galileo.)

Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή•
Ένωση (Κυρωτικός) Νόμος του 2012.
(Κύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή

Ένωση, η οποία υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 9 Δεκεμβρίου του 2011, καθώς και της

Τελικής Πράξης της εν λόγω συνθήκης, οι οποίες προβλέπουν ότι η Δημοκρατία της Κροατίας

θα γίνει μέλος της ΕΕ την 1η Ιουλίου 2013, μετά την κύρωση της συνθήκης από όλα τα κράτη

μέλη και τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην υπό ένταξη χώρα.)

Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της•
Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που Οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς 
Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
(Κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Γενεύης του 1979 για τη

Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που Οφείλεται στους 

Έμμονους Οργανικούς Ρύπους, οι οποίες υιοθετήθηκαν στην 37η συνάντηση του εκτελεστικού

οργάνου της σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας από τις 14 μέχρι

τις 28Δεκεμβρίου 2009, και με τις οποίες εισάγονται πρόσθετοι περιορισμοί στην παραγωγή

και χρήση έμμονων οργανικών ρύπων με σκοπό τη μείωση των εκπομπών τους στην 

ατμόσφαιρα.)

O περί της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την •
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
(Κύρωση της Απόφασης 2011/199/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία τροποποιεί το

άρθρο 136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να θεσμοθετηθεί

η νομική βάση για τη σύσταση μηχανισμού, ο οποίος θα ενεργοποιείται, εφόσον αυτό κρίνεται

απαραίτητο, για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στο σύνολο της 

Ευρωζώνης.)
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Ο περί της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και•
των Κρατών Μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Κορέας αφετέρου 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2012.
(Κύρωση της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Κρατών Μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Κορέας αφετέρου, που υπογράφτηκε

στις Βρυξέλλες στις 6 Οκτωβρίου 2010, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 

Φεβρουαρίου 2011 και τέθηκε προκαταρκτικά σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2011, με την

οποία καταργείται το 98,7% των δασμών επί της εμπορικής αξίας τόσο των βιομηχανικών

όσο και των γεωργικών προϊόντων εντός πέντε ετών από την έναρξη της ισχύος της, καθώς

και πολλοί μη δασμολογικοί φραγμοί, όπως ορισμένοι κανονισμοί και πρότυπα για αυτοκίνητα, 

φάρμακα και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης.)

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της •
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβακίας για την Αμοιβαία Προστασία 
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2012.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της 

Σλοβακίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, έτυχε 

διαπραγμάτευσης κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 2/2009 και 

ημερομηνία 20 Μαΐου 2009 και υπογράφτηκε στις 11 Νοεμβρίου 2010 κατόπιν απόφασης

του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 6/2010 και ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 2010, η οποία

ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται η ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών,

χωρίς όμως να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται οποιαδήποτε πληροφορία ως

διαβαθμισμένη.)

O περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τσέχικης Δημοκρατίας•
για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2012.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τσέχικης Δημοκρατίας

για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, που έτυχε 

διαπραγμάτευσης κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 2/2009 και 

ημερομηνία 20 Μαΐου 2009 και υπογράφτηκε στις 9 Ιουνίου 2011 κατόπιν απόφασης του 

Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 2/2011 και ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 2011, η οποία 

ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται η ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών,

χωρίς όμως να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται οποιαδήποτε πληροφορία ως 

διαβαθμισμένη.)

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του•
Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία 
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2012.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του 

Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων

Πληροφοριών, η διαπραγμάτευση της οποίας έγινε κατόπιν απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου με αρ. 2/2009 και ημερομηνία 20 Μαΐου 2009 και η οποία υπογράφτηκε στις 4 

Ιουλίου 2011 κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 5/2011 και ημερομηνία
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14 Απριλίου 2011, που ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται η ανταλλαγή 

διαβαθμισμένων πληροφοριών, χωρίς όμως να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται

οποιαδήποτε πληροφορία ως διαβαθμισμένη.)

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.)

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και της•
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2012.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και της 

Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία 

Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η διαπραγμάτευση της οποίας έγινε κατόπιν απόφασης του

Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 2/2009 και ημερομηνία 20 Μαΐου 2009 και η οποία 

υπογράφτηκε στις 12 Ιουλίου 2011 κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.

6/2011 και ημερομηνία 14 Απριλίου 2011, που ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται

η ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών, χωρίς όμως να επηρεάζει τον τρόπο με τον

οποίο καθορίζεται οποιαδήποτε πληροφορία ως διαβαθμισμένη.)

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.)

Ο περί της Σύμβασης του Άρχους Αναφορικά με την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση,•
τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε
Περιβαλλοντικά Θέματα και Συναφή Πρωτόκολλα (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2012.
(Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 

Ευρώπη σχετικά με τη δημιουργία συνεκτικών, ολοκληρωμένων, εθνικών μητρώων έκλυσης

και μεταφοράς ρύπων, το οποίο υπογράφτηκε το Μάιο του 2003 από την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα στο Κίεβο, σκοπός του οποίου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης του κοινού σε 

πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία συνεκτικών, ολοκληρωμένων, εθνικών μητρώων 

έκλυσης και μεταφοράς ρύπων σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου, τα οποία θα 

διευκολύνουν τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με το 

περιβάλλον και θα συμβάλουν στην πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.)

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της •
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για τον Συντονισμό Υπηρεσιών Αεροναυτικής
και Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2012.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για το Συντονισμό Υπηρεσιών Αεροναυτικής και 

Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης, η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Φεβρουαρίου

2012 κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 11/2010 και ημερομηνίας 20

Δεκεμβρίου 2010, σκοπός της οποίας είναι μεταξύ άλλων η ενίσχυση της συνεργασίας, η 

αλληλοβοήθεια σε περίπτωση αεροπορικών ή ναυτικών ατυχημάτων, η ανταλλαγή σχετικών

πληροφοριών και η διεξαγωγή κοινών ασκήσεων των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης 

Κύπρου και Ισραήλ και ο καθορισμός των περιοχών έρευνας και διάσωσης της Κυπριακής

Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ.)
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας •
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.
(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/71/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της

25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών

εγκαταστάσεων, με στόχο την αποτελεσματικότερη ακτινοπροστασία και πυρηνική ασφάλεια

του περιβάλλοντος και του πληθυσμού της Κύπρου από τη ραδιενέργεια.)

Ο περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
[Εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου για την προστασία των νέων κατά την απασχόληση

και εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 

αναφορικά με τη Νυχτερινή Εργασία Νεαρών Προσώπων στη Βιομηχανία (Σύμβαση αρ. 90)

και με την Ελάχιστη Ηλικία (Σύμβαση αρ. 138), καθώς και με πρόνοιες της Οδηγίας 94/33/ΕΚ

για την προστασία των νέων κατά την εργασία.]

Οι περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Κανονισμοί του 2012.•
(Ρύθμιση της διαδικασίας έκδοσης άδειας που επιτρέπει σε παιδί να συμμετέχει σε πολιτιστική

ή συναφή δραστηριότητα, των όρων απασχόλησης εφήβων τη νύχτα και των περιπτώσεων

στις οποίες επιτρέπεται η μείωση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης εφήβου.)

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) Κανονισμοί του•
2012.
(Εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το μέρος των προνοιών της Οδηγίας 94/33/ΕΚ

του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2004 για την προστασία των νέων κατά την εργασία που

αφορούν σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.)

Ο περί της Αναγνώρισης της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης και του Δικαιώματος •
Παροχής Συνδικαλιστικών Διευκολύνσεων για Σκοπούς Αναγνώρισης Νόμος του
2012. 
(Θεσμοθέτηση διαδικασιών για τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος των 

εκπροσώπων των εργαζομένων να διαπραγματεύονται με τον εργοδότη με σκοπό τη σύναψη

συλλογικής σύμβασης.)

Ο περί της Σύμβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων (Κυρωτικός) •
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
[Τροποποίηση του περί της Σύμβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων 

(Κυρωτικού) Νόμου του 1995, με σκοπό τη διασαφήνιση της έννοιας του αντιπροσώπου ή

εκπροσώπου των εργαζομένων και τη διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης των 

συνδικαλιστικών εκπροσώπων στο χώρο εργασίας.]

Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό •
Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011.
(Αύξηση του ανώτατου ορίου απολαβών των εργοδοτουμένων που λαμβάνεται υπόψη από

τους εργοδότες για σκοπούς καταβολής του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού από
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€1.002 την εβδομάδα ή €4.342 το μήνα σε €1.025 την εβδομάδα ή €4.442 το μήνα, 

αντίστοιχα.)

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου με την εισαγωγή διατάξεων που 

επιτρέπουν την εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων και με την αντικατάσταση των διατάξεων που 

ρυθμίζουν τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων σε συνταξιοδοτικό σχέδιο οργάνου της ΕΕ με νέες διατάξεις, ώστε το ποσό που

μεταφέρεται σε συνταξιοδοτικό σχέδιο οργάνου της ΕΕ να βασίζεται στις εισφορές που 

καταβλήθηκαν και όχι σε ένα αναλογιστικά ισοδύναμο ποσό των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων, όπως ίσχυε μέχρι την ψήφιση του τροποποιητικού νόμου.)

Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Μεταφορά Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων) •
Κανονισμοί του 2012.
(Ρύθμιση της διαδικασίας μεταφοράς ποσού από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε 

συνταξιοδοτικό σχέδιο της ΕΕ και αντίστροφα, καθώς και του τρόπου πίστωσης του 

ασφαλιστικού λογαριασμού και του τρόπου υπολογισμού του μεταφερόμενου ποσού.)

Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012.•
(Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης του εργοδότη να εκδίδει και να παραδίδει σε κάθε μισθωτό,

πριν από την έναρξη της απασχόλησής του, βεβαίωση έναρξης απασχόλησης στον 

καθορισμένο από το διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων τύπο.  Παράλειψη

του εργοδότη να εξασφαλίσει για κάθε μισθωτό του βεβαίωση έναρξης απασχόλησης συνιστά 

αδίκημα δεκτικό εξώδικης ρύθμισης.)

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012.•
(Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί η καταβολή 

επιδόματος μητρότητας για δεκαοκτώ εβδομάδες, νοουμένου ότι πιστοποιείται από ιατρό μετά

τη συμπλήρωση της εικοστής πέμπτης εβδομάδας της κύησης ότι η ασφαλισμένη αναμένει 

τοκετό σε εβδομάδα που καθορίζεται στο ιατρικό πιστοποιητικό ως εβδομάδα αναμενόμενου 

τοκετού.  Το επίδομα μπορεί να αρχίσει να καταβάλλεται οποιαδήποτε εβδομάδα μεταξύ της

ένατης και της δεύτερης πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού.  Σε περίπτωση

που αμέσως μετά τον τοκετό το βρέφος νοσηλεύεται σε θερμοκοιτίδα λόγω πρόωρου τοκετού

ή νοσηλεύεται λόγω άλλου προβλήματος υγείας, παραχωρείται επιπρόσθετο επίδομα 

μητρότητας μίας εβδομάδας για κάθε είκοσι μία ημέρες που το βρέφος χρειάστηκε να 

νοσηλευτεί.)

Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2012.•
(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης

Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας πλαισίου για τη 

γονική άδεια, που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και

ETUC, και με την κατάργηση της Οδηγίας 96/34/ΕΚ.  Προβλέπεται μεταξύ άλλων αύξηση της

διάρκειας της γονικής άδειας από δεκατρείς σε δεκαοκτώ εβδομάδες και σε περίπτωση χήρου

γονέα η διάρκεια της γονικής άδειας μπορεί να διαρκέσει μέχρι και είκοσι τρεις εβδομάδες.)
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Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί)•
Κανονισμοί του 2012.
Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια •
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012.
(Πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο αναφορικά με την

προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε 

χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.)

Ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Τροποποίηση του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου με τη διαγραφή 

απ’ αυτόν των διατάξεων εκείνων που ρυθμίζουν την παροχή δημόσιου βοηθήματος σε 

μονογονιούς λόγω της ανάληψης της αρμοδιότητας για παροχή οικονομικής βοήθειας σε 

μονογονιούς από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών και

περαιτέρω με την εισαγωγή μεταβατικής διάταξης για την αποφυγή διπλοπληρωμών.)

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012.•
(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τα μηχανήματα με την 

τροποποίηση της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης

Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους 

ανελκυστήρες και με την Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα 

μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων. Εξουσιοδότηση του Υπουργού Εργασίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εκδίδει διατάγματα για σκοπούς εφαρμογής αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία δύναται να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή και να 

επιβάλλουν ειδικούς όρους, που αφορούν τη διάθεση μηχανημάτων με επικίνδυνα τεχνικά

χαρακτηριστικά στην κυπριακή αγορά.)

Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 2012. •
Οι περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Κανονισμοί του 2012.•
(Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών 

γραφείων εξεύρεσης εργασίας με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και τον

καλύτερο και αποτελεσματικότερο έλεγχό τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011.•
(Υιοθέτηση ευρωκωδίκων για δομικά έργα και προϊόντα δομικών κατασκευών, με έναρξη

ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2012.)

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011.•
(Παροχή δυνατότητας σε δήμους και ιδιαίτερα σε νέους δήμους να χρησιμοποιούν τις Τεχνικές

Υπηρεσίες των επαρχιακών διοικήσεων.)
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Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011.•
(Δυνατότητα παράτασης σε πολεοδομικές άδειες με κλιμακωτή διάρκεια ισχύος, ανάλογα με

τον τύπο της πολεοδομικής ανάπτυξης, στις πολεοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν από

τις 8 Απριλίου 2011, ημερομηνία που τέθηκαν σε ισχύ οι ρυθμίσεις για την πολεοδομική 

αμνηστία.)

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης πρόθεσης για πολεοδομική αμνηστία μέχρι

την 31η Οκτωβρίου 2012 και της προθεσμίας υποβολής της αίτησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου

2014 και μείωση του ύψους του αντισταθμίσματος για την έκδοση πιστοποιητικού μη 

εξουσιοδοτημένων εργασιών.)

O περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης πρόθεσης για πολεοδομική αμνηστία μέχρι

την 31η Οκτωβρίου 2012 και της προθεσμίας υποβολής της αίτησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου

2014 και μείωση του ύψους του αντισταθμίσματος για την έκδοση πιστοποιητικού μη 

εξουσιοδοτημένων εργασιών.)

O περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012.•
(Μείωση των τελών για υποβολή αίτησης για σκοπούς πολεοδομικής αμνηστίας.)

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011.•
(Εναρμονιστικό νομοσχέδιο)

(Υιοθέτηση κοινοτικών κανόνων και διαδικασιών για την επιστροφή των παρανόμως 

διαμένοντων υπηκόων τρίτων χωρών.)

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Εναρμονιστικό νομοσχέδιο)

(Εξασφάλιση της απασχόλησης των κατόχων της μπλε κάρτας της ΕΕ σε απασχόληση 

υψηλής ειδίκευσης, με βάση την Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2009

σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, με σκοπό την

απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.)

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012.•
(Εναρμονιστικό νομοσχέδιο)

(Απαγόρευση της παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών.  Εναρμόνιση με την Οδηγία

2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά

με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των 

εργοδοτών που απασχολούν παράνομα παραμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών.)

O περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012.•
(Έκδοση διατάγματος κράτησης και απομάκρυνσης παρανόμως διαμένοντος αλλοδαπού.)
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Ο περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.•
(Εναρμονιστικό νομοσχέδιο)

(Κατάργηση περιορισμών στην απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από Ευρωπαίους πολίτες.)

Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών•
τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2011.
(Εναρμονιστικό νομοσχέδιο)

[Τροποποίηση του βασικού νόμου για το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών

των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στη Δημοκρατία [Νόμος

αρ. 7(I) του 2007], ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/38/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το 

δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν

και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, με την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 1612/68 και συναφών Οδηγιών.]

Οι περί Προσδιορισμού και Χαρακτηρισμού των Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής •
Σημασίας και Αξιολόγησης της Ανάγκης Βελτίωσης της Προστασίας τους Κανονισμοί
του 2011.
[Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου

2008 σχετικά με τον προσδιορισμό και το χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής

σημασίας (ΕΥΖΣ) και την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους.]

Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης του 2012 Νόμος του 2012.•
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2012 ύψους

€7.000.010.)

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2012 Νόμος του 2012.•
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2012 ύψους

€1.975.126.)

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός)•
Νόμος του 2012.
(Τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμου, ώστε να δοθεί στο διευθυντή του 

Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας η δυνατότητα να αποφασίζει τη διαίρεση και 

διανομή, εφόσον εξετάζει υποθέσεις συνιδιόκτητων ακινήτων στις περιπτώσεις αναγκαστικού

εκσυγχρονισμού, όταν οι συνιδιοκτήτες ή κάποιοι εξ αυτών χωρίς εύλογη αιτία και 

καταχρηστικά δε συνεργάζονται για το σκοπό αυτό.   Για να προβεί ο πιο πάνω διευθυντής

στην ενέργεια αυτή, πρέπει να υπάρχουν ικανοποιητικά στοιχεία που την καθιστούν προφανή

και για τη διαίρεση να υπάρχει η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής.)

Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Εναρμονιστικό νομοσχέδιο)

(Απλοποίηση της διαδικασίας εξασφάλισης άδειας πώλησης ποτού, σε συμμόρφωση με την

Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου

2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.)
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Ο περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Εναρμονιστικό νομοσχέδιο)

(Απλοποίηση της διαδικασίας εξασφάλισης άδειας διαφημίσεων, σε συμμόρφωση με την

Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου

2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.)

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Δυνατότητα ανανέωσης των αδειών λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και 

χορήγησης νέων προσωρινών αδειών με ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.)

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011. •
Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011.•
(Αναθεώρηση παραβόλου για τους υποψήφιους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους και

για κοινοτάρχες και κοινοτικούς συμβούλους και καθορισμός του ύψους των επιτρεπόμενων 

εκλογικών εξόδων των πιο πάνω υποψηφίων.)

Ο περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των συμβουλίων υδατοπρομήθειας.)

Ο περί Σφαγείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Διορισμός μελών του συμβουλίου του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου.)

Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.•
(Ανάθεση σε επιτροπές αρμοδιοτήτων του συμβουλίου του Κυπριακού Πρακτορείου 

Ειδήσεων.)

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός)•
Νόμος του 2012.
(Επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός της βασικής νομοθεσίας για την προστασία και 

διαχείριση των άγριων πτηνών και θηραμάτων, που θεσπίστηκε το 2003 και τροποποιήθηκε

αργότερα.  Παράλληλα, εναρμονίζεται η νομοθεσία με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/123/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις 

υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών

και τη διευκόλυνση της ελεύθερης εγκατάστασης παρόχων υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη,

καθώς και την ελευθερία παροχής των υπηρεσιών αυτών προς όφελος τόσο των 

καταναλωτών όσο και των επιχειρηματιών.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην •
Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.
(Ρύθμιση του θέματος κοινοποίησης των αποφάσεων της ανεξάρτητης ειδικής επιτροπής στον

Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων προς γνώση των μελών του σώματος επιπρόσθετα

των κοινοποιήσεων που γίνονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Γενικό Εισαγγελέα της

Δημοκρατίας και στον εκάστοτε αιτητή.)
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Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010.•
(Ρύθμιση του θέματος ετοιμασίας από τον Επίτροπο Διοικήσεως αυτεπάγγελτων εκθέσεων

με απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων που δεν 

εμπίπτουν σε ανάλογες εξουσίες του δυνάμει άλλων νόμων που αφορούν την πρόληψη των

βασανιστηρίων και την καταπολέμηση των διακρίσεων.)

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012.•
(Ρύθμιση του θέματος καθορισμού της πραγματικής υπηρεσίας σε μια θέση ανεξάρτητα από

τον τρόπο κατοχής της.)

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Ο περί Ερευνητικών Επιτροπών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.•
(Διεύρυνση των εξουσιών με τις οποίες μπορεί να περιβληθεί μια ερευνητική επιτροπή, 

συμπεριλαμβανομένης εξουσίας για δημοσιοποίηση της έκθεσης της επιτροπής εκτός των 

αναφορών που σε συνεννόηση με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διαπιστώνεται ότι 

θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια του κράτους.)

O περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011.•
O περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Τροποποίηση διαδοχικά του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ώστε το στάδιο της 

προανάκρισης στις ποινικές υποθέσεις που αποτελούσε προϋπόθεση για την παραπομπή 

ποινικής υπόθεσης ενώπιον του κακουργιοδικείου να καταργηθεί και το επαρχιακό δικαστήριο

στο οποίο θα κατατίθεται το κατηγορητήριο να παραπέμπει απευθείας την υπόθεση στο 

κακουργιοδικείο και παράλληλα να αποφασίζει και για τα θέματα κράτησης ή επιβολής 

περιοριστικών όρων στον κατηγορούμενο μέχρι την καταχώριση του κατηγορητηρίου στο

κακουργιοδικείο και την έναρξη της δίκης.)

O περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών Εκδηλώσεων Ρατσισμού και •
Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμος του 2011.
(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και 

εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, η οποία ποινικοποιεί 

ορισμένες συμπεριφορές ρατσισμού και ξενοφοβίας.)

Ο περί Εκδόσεως Φυγοδίκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.•
[Τροποποίηση του άρθρου 6 του περί Εκδόσεως Φυγοδίκων Νόμου, ώστε να συνάδει με το

άρθρο 11 του συντάγματος, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την πέμπτη τροποποίηση του 

συντάγματος [Νόμος αρ. 127(I) του 2006], σύμφωνα με το οποίο η σύλληψη ή η κράτηση

πολίτη της Δημοκρατίας με σκοπό την έκδοση ή την παράδοσή του σύμφωνα με διεθνή 

σύμβαση που δεσμεύει τη Δημοκρατία είναι δυνατή αναφορικά με γεγονότα που συνέβησαν

ή πράξεις που τελέστηκαν μετά τη δημοσίευση του πιο πάνω νόμου, καθώς και τροποποίηση

της ερμηνείας του όρου “κράτος συνάψαν συνθήκην εκδόσεως μετά της Δημοκρατίας”, για

να περιλαμβάνει και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο εγκαθιδρύθηκε με την υπογραφή
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της Τελικής Πράξης, στις 17 Ιουλίου 1998, στη Ρώμη, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η 

σύλληψη προσώπου για σκοπούς έκδοσής του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.]

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011.•
(Τροποποίηση του άρθρου 314Β του Ποινικού Κώδικα, ώστε οι διατάξεις του άρθρου 314Α,

με τις οποίες στοιχειοθετείται το αδίκημα της τοκογλυφίας, να μην εφαρμόζονται υπό ορισμένες

προϋποθέσεις σε ειδικές περιπτώσεις δανείων και συγκεκριμένα, όταν ο δανειστής και ο 

χρεώστης είναι νομικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από το ίδιο πρόσωπο

ή πρόσωπα ή όταν το κεφάλαιο από το οποίο παρέχεται το δάνειο προέρχεται από το 

εξωτερικό ή όταν το δάνειο εκταμιεύεται στο εξωτερικό.)

Οι περί της Εξαγωγής, Διαμεσολάβησης και Παροχής Τεχνικής Βοήθειας σε σχέση με•
Ελεγχόμενο Είδος (Στρατιωτικός Εξοπλισμός) Κανονισμοί του 2011.
[Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που αποσκοπεί αφενός στην εναρμόνιση με το κοινοτικό

κεκτημένο με την υιοθέτηση της Κοινής Θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 8ης

Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών

στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού, της Κοινής Θέσης 2003/468/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2003 για τον έλεγχο της διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα,

της Κοινής Δράσης 2000/401/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2000 σχετικά με τον

έλεγχο της τεχνικής βοήθειας που αφορά ορισμένες στρατιωτικές τελικές χρήσεις και του 

Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδόθηκε από το Συμβούλιο

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23 Φεβρουαρίου 2009, και αφετέρου στην εκπλήρωση 

οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας διεθνούς υποχρέωσης και/ή δέσμευσης της Δημοκρατίας

που αναλήφθηκε από τη Δημοκρατία ως συμβαλλόμενο μέρος διεθνών καθεστώτων ή 

οργανισμών.  Ειδικότερα, ρυθμίζεται ο έλεγχος της εξαγωγής, η διαμεσολάβηση και η παροχή

τεχνικής βοήθειας αναφορικά με στρατιωτικό εξοπλισμό, ώστε να αντικατασταθεί το περί 

Άμυνας (Ρύθμιση Εξαγωγής Στρατιωτικού Εξοπλισμού) Διάταγμα του 2005 (ΚΔΠ 257/2005)

με το οποίο ελέγχεται σήμερα η εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού.]

Οι περί Ελεγχόμενων Ειδών (Ενδοκοινοτική Μεταφορά Προϊόντων Συνδεόμενων με•
τον Τομέα της Άμυνας) Κανονισμοί του 2011.
[Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που αποσκοπεί τόσο στην εναρμόνιση της κυπριακής 

νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2009/43/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για την απλούστευση των

όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας

εντός της κοινότητας όσο και στην αντικατάσταση του τρόπου ρύθμισης της ενδοκοινοτικής 

μεταφοράς προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, ο οποίος σήμερα διενεργείται

σύμφωνα με το περί Άμυνας (Ρύθμιση Εξαγωγής Στρατιωτικού Εξοπλισμού) Διάταγμα του

2005 (ΚΔΠ 257/2005).]

Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Εναρμόνιση με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες

και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμένοντων υπηκόων

τρίτων χωρών με τη θέσπιση νομικού πλαισίου για τις διαδικασίες χορήγησης νομικής αρωγής.)
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Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012.•
(Ρύθμιση της διαδικασίας έκδοσης εντάλματος φυλάκισης εναντίον προσώπου το οποίο 

παρέλειψε να συμμορφωθεί με διάταγμα διατροφής, κατά τρόπο που να παρέχει στο 

επηρεαζόμενο πρόσωπο την ευκαιρία να ακουστεί και παράλληλα να καθιστά πιο 

αποτελεσματική την όλη διαδικασία είσπραξης οφειλόμενης διατροφής ως χρηματικής 

ποινής.)

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε για τους τελευταίους πίνακες διοριστέων

που καταρτίστηκαν από το Συμβούλιο Προσλήψεων για σκοπούς πρόσληψης αστυνομικών

και ειδικών αστυνομικών, οι οποίοι θα ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του

νόμου αυτού, να παραταθεί η ισχύς τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την πλήρωση

των θέσεων που είναι κενές κατά την εν λόγω ημερομηνία, καθώς και για τις θέσεις που θα

κενωθούν στο διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία της λήξης της κανονικής ισχύος τους.  

Επιπρόσθετα, ρύθμιση ότι οι πρώτοι πίνακες διοριστέων που θα καταρτιστούν μετά την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρωση των

θέσεων που θα παραμείνουν κενές μετά την εξάντληση των πινάκων που ισχύουν σήμερα

και των οποίων παρατείνεται η ισχύς, καθώς και για τις θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα

δύο ετών από την ημερομηνία καταρτισμού τους.)

(Ο νόμος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η Βουλή δεν έκανε αποδεκτή

την αναπομπή.)

Ο περί Προστασίας του Περιβάλλοντος μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμος του 2012.•
(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού 

δικαίου.  Ειδικότερα, θέσπιση μέτρων σχετικών με το ποινικό δίκαιο, με τα οποία καθορίζεται

ότι πράξεις που ήδη αποτελούν αδίκημα αυστηρής ευθύνης, δυνάμει επιμέρους 

περιβαλλοντικών νόμων, καθίστανται ποινικά αδικήματα δυνάμει της νέας νομοθεσίας, αν οι

πράξεις αυτές γίνουν εσκεμμένα ή από βαριά αμέλεια, επιφέροντας παράλληλα αυστηρότερες

ποινές, ώστε το σύστημα κυρώσεων στον τομέα αυτό να καταστεί πιο επαρκές προς επίτευξη

πλήρους συμμόρφωσης με το δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος.)

Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος του 2012.•
[Κατάργηση του υφιστάμενου περί Παραγραφής Νόμου, Κεφ. 15, του περί Αναστολής του 

Χρόνου Παραγραφής (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2002, καθώς και ορισμένων άλλων

νομοθετικών διατάξεων που προνοούν περίοδο παραγραφής και περιλαμβάνονται σε 

επιμέρους νομοθεσίες και αντικατάστασή τους με τη θέσπιση ενός σύγχρονου πλήρως 

αναθεωρημένου νομοθετήματος, με το οποίο εκσυγχρονίζεται και υιοθετείται ολοκληρωμένο

σύστημα παραγραφής απαιτήσεων.]

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος•
του 2012.
(Αύξηση της χρηματικής ποινής η οποία επιβάλλεται σε περίπτωση οδήγησης με ταχύτητα

που δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή ή να προκαλέσει ζημιά ή βλάβη σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία.  Θέσπιση του αδικήματος της οδήγησης κατά παράβαση

απόφασης δικαστηρίου που αποστερεί την ικανότητα κατοχής ή λήψης άδειας οδήγησης, 
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ρύθμιση η οποία υποδείχθηκε σε απόφαση δικαστηρίου.  Διαφοροποίηση του πίνακα στον

οποίο καθορίζεται ο κατώτατος και ανώτατος αριθμός βαθμών ποινής που δύναται να επιβάλει

το δικαστήριο σε περίπτωση υπέρβασης ορίου ταχύτητας ή οδήγησης υπό την επήρεια 

αλκοόλης ή άρνησης ή αποφυγής παροχής δείγματος εκπνοής, καθώς και κατηγοριοποίηση

τόσο των ποσοστών υπέρβασης ταχύτητας όσο και των ποσοστών υπέρβασης των ορίων

αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα και καθορισμός βαθμών ποινής, ανάλογα με τη σοβαρότητα

της υπέρβασης.)

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων.)

(Ο νόμος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η Βουλή έκανε αποδεκτή την

αναπομπή.)

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012.•
(Διαφοροποίηση των χρηματικών ποινών και των ποινών φυλάκισης  που προβλέπονται για

το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, ανάλογα με το μέγεθος της υπέρβασης

του καθορισμένου ορίου αλκοόλης.  Παροχή δυνατότητας στο δικαστήριο να αποστερεί τη 

δυνατότητα κατοχής ή λήψης άδειας οδήγησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μόνο στις

περιπτώσεις αυξημένης υπέρβασης.  Αύξηση της χρηματικής ποινής που προβλέπεται για

το αδίκημα της άρνησης παροχής δείγματος εκπνοής για προκαταρκτική ή τελική εξέταση 

δειγμάτων σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.)

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων.)

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Διαφοροποίηση του ύψους του προστίμου που επιβάλλεται εξώδικα για το αδίκημα της 

παράβασης του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης.  

Εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης και καθορισμός

του προστίμου που θα επιβάλλεται εξώδικα, ανάλογα με την ποσότητα αλκοόλης που 

ανευρίσκεται στην εκπνοή ή στο αίμα.  Το αδίκημα αυτό θα επιδέχεται εξώδικη ρύθμιση, 

νοουμένου ότι η παράβαση δεν υπερβαίνει συγκεκριμένο όριο πέραν του οποίου αυτό θα 

τιμωρείται από το δικαστήριο.)

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων.)

Ο περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή•
Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
(Τροποποίηση του περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και

για Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να βελτιωθούν ορισμένες από τις διατάξεις του και να 

καταστεί αποτελεσματικότερο το νομικό πλαίσιο εναρμόνισης με τις διατάξεις της Οδηγίας

1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1999

σχετικά με το κοινό κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές.)

Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών •
Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
[Τροποποίηση του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 

Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου, ώστε η θητεία του προέδρου, αντιπροέδρου και των μελών

των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου να καθοριστεί σε

τριάντα μήνες, καθώς και θέσπιση μεταβατικής διαδικασίας αντικατάστασης των παρόντων 
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διοικητικών συμβουλίων, κατά τρόπο που να γίνει ομαλά η μετάβαση στο προτεινόμενο νέο 

καθεστώς.]

(Ο νόμος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η Βουλή δεν έκανε αποδεκτή

την αναπομπή, αλλά διαφοροποίησε τη μεταβατική διαδικασία, για να καταστεί πιο ομαλή η 

μετάβαση στο νέο καθεστώς.  Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άσκησε το δικαίωμα

αναφοράς στο Ανώτατο Δικαστήριο.)

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Τροποποίηση των άρθρων 267, 268, 269 και 270 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ώστε

να αυξηθεί από δέκα σε δεκατέσσερα χρόνια το προβλεπόμενο ανώτατο όριο ποινής 

φυλάκισης για τα αδικήματα της κλοπής από δημόσιους λειτουργούς, της κλοπής από 

υπάλληλο, της κλοπής από διευθυντές ή αξιωματούχους εταιρείας και της κλοπής από 

αντιπροσώπους που προβλέπονται στα πιο πάνω άρθρα, αντίστοιχα.)

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από •
Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
(Τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων

από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, για σκοπούς εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με το

άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της 

δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των Οδηγιών

2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/46/ΕΚ.)

Ο περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων (Τροποποιητικός)•
Νόμος του 2012.
(Τροποποίηση του περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων Νόμου, ώστε

στην έννοια του ιπποδρομιακού στοιχήματος να περιλαμβάνεται και το συλλογικό στοίχημα

που εδράζεται στα προγνωστικά επί των αποτελεσμάτων των ιπποδρομιών που διεξάγονται

εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα το στοίχημα αυτό να φορολογείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου.)

Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της •
Διαφθοράς (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
[Τροποποίηση του περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση

της Διαφθοράς (Κυρωτικού) Νόμου του 2000 [Νόμος αρ. 23(ΙΙΙ) του 2000], ώστε να επέλθει

πλήρης συμβατότητα του εθνικού δικαίου με σχετική σύσταση της επιτροπής GRECO του

Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία διατυπώθηκε στο πλαίσιο του τρίτου γύρου αξιολόγησης

της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά το έτος 2011 για τη δημιουργία ενός ομοιόμορφου 

νομοθετικού πλαισίου ποινικοποίησης της διαφθοράς.]

Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για•
την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
[Τροποποίηση του περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικού) Νόμου του 2006 [Νόμος αρ.

22(ΙΙΙ) του 2006], ώστε αυτός να συνάδει με τις διατάξεις της κυρωτικής της Σύμβασης του

Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς νομοθεσίας.]
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Ο περί της Πρόληψης Διαφθοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
[Τροποποίηση του περί της Πρόληψης Διαφθοράς Νόμου, Κεφ. 161, ώστε οι πρόνοιές του

να καταστούν συμβατές με αυτές της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

Ποινικοποίηση της Διαφθοράς και της οικείας κυρωτικής της σύμβασης νομοθεσίας, 

αναφορικά με τα αδικήματα διαφθοράς που προβλέπει, καθώς και τις προβλεπόμενες 

ποινές.]

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012.•
(Τροποποίηση του άρθρου 100 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ώστε οι προβλεπόμενες

στο εν λόγω άρθρο ποινές αναφορικά με τα αδικήματα της δωροδοκίας δημόσιου λειτουργού

να αυξηθούν, για να καταστούν συμβατές με αυτές της Σύμβασης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς και της οικείας κυρωτικής της σύμβασης 

νομοθεσίας.)

Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου)•
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
[Τροποποίηση του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του

Ατόμου) Νόμου, ώστε: 

να διορθωθούν οι ασάφειες και να καλυφθούν τα κενά που διαπιστώθηκαν από την εφαρμογή1.

των διατάξεών του, καθώς και να χορηγηθούν πρόσθετες εξουσίες στον Επίτροπο Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχου ή εξέτασης 

παραπόνων, καταγγελιών ή αιτήσεων, ώστε να καταστεί λειτουργικότερη η εφαρμογή του

εν λόγω νόμου και να επιτευχθεί πλήρης συμβατότητά του με τις διατάξεις της Οδηγίας 

95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών,

να περιληφθούν ορισμένες εξαιρέσεις που προβλέπει η Οδηγία, οι οποίες θα επιτρέπουν2.

την επεξεργασία δεδομένων για φορολογικούς σκοπούς του Τμήματος Εσωτερικών 

Προσόδων, καθώς και για σκοπούς των αναγκών της ασφάλειας ή άμυνας της Δημοκρατίας

ή της δημόσιας ασφάλειας ή της διερεύνησης και δίωξης ποινικών αδικημάτων,

να παρέχεται δυνατότητα στα πολιτικά κόμματα και τους εκάστοτε υποψηφίους να 3.

χρησιμοποιούν τα ονόματα και διευθύνσεις προσώπων που είναι καταχωρισμένα στους

εκλογικούς ή τηλεφωνικούς καταλόγους για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας και αποστολής

υλικού μέσω ταχυδρομείου για την προώθηση των πολιτικών θέσεων ή της 

υποψηφιότητάς τους στα πλαίσια εκλογών.]

Ο περί Χώρων Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη δημιουργία και λειτουργία χώρων

στους οποίους κρατούνται απαγορευμένοι μετανάστες μέχρι την απέλασή τους από τη 

Δημοκρατία, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης της λειτουργίας και φύλαξης τέτοιων

χώρων σε ιδιωτικά γραφεία παροχής ασφάλειας.)

(Ο νόμος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η Βουλή δεν έκανε αποδεκτή

την αναπομπή.)
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Ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2012.•
(Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει τα στοιχήματα, καθώς και η 

ρύθμιση της διενέργειας στοιχήματος, είτε αυτό γίνεται από υποστατικά στοιχημάτων είτε μέσω

διαδικτύου.) 

Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους •
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
(Τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς 

Χώρους Νόμου, ώστε να ανασταλεί μέχρι την 31η Μαΐου 2014 η υποχρέωση παρουσίασης

ετήσιου πιστοποιητικού ασφάλειας από τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές μόνο κλειστών σταδίων

ή γηπέδων, η υποχρέωση ελέγχου εισιτηρίων σε αθλητικούς χώρους καθόσον αφορά ανοικτά

και κλειστά στάδια ή γήπεδα και η υποχρέωση εγκατάστασης τηλεοπτικού συστήματος 

κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης καθόσον αφορά κλειστά γήπεδα χωρητικότητας άνω

των δύο χιλιάδων θέσεων στα οποία δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο κατάλληλο τηλεοπτικό

σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου

νόμου.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Ο περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμος του 2011.•

(Έγκριση του προϋπολογισμού του κράτους για το οικονομικό έτος 2012.)

Έγκριση προϋπολογισμών οργανισμών δημόσιου δικαίου/ταμείων/ρυθμιστικών•
αρχών/επιτροπών/συμβουλίων για το έτος 2012.
(Ειδικότερα, έχουν ψηφιστεί σε νόμους οι προϋπολογισμοί των κάτωθι:

Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας•

Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου•

Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης•

Αρχής Λιμένων Κύπρου•

Ταμείου Δημόσιων Δανείων•

Ταμείου Θήρας•

Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού•

Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου•

Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων•

Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων•

Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων•

Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης•

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου•

Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου•

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς•

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου•

Αρχής Κρατικών Εκθέσεων•

Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών•

Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών  •

Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας
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Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες•

Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου•

Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών•

Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου•

Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού•

Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου•

Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου  •

Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.)•

Ο περί Προϋπολογισμού του 2011 Νόμος του 2010 (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος•
του 2011.
(Κατάργηση διακόσιων δεκαοκτώ κενών οργανικών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, με 

απώτερο  στόχο τη μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.)

Ο περί Προϋπολογισμού του 2011 Νόμος του 2010 (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος•
του 2012.
[Εξαίρεση από τις διατάξεις του περί Προϋπολογισμού του 2011 Νόμου του 2010 που 

απαγορεύουν την πλήρωση κενών θέσεων οι οποίες παραμένουν κενές για πέντε συνεχή

χρόνια και άνω και για τις οποίες δεν άρχισε η διαδικασία πλήρωσής τους μίας θέσης 

προαγωγής Λειτουργού Παραγωγικότητας Α΄ [Κλίμακα Α11(ii)] στο ΚΕΠΑ.]

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2011.•
(Έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους

€10 για τη μεταφορά ποσού ύψους €10 εκατομ. από το Υπουργείο Οικονομικών, και 

ειδικότερα από το άρθρο που αφορά την ειδική χορηγία για την αγορά/ανέγερση κατοικίας,

στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων για σκοπούς κάλυψης των 

αυξημένων αναγκών που προέκυψαν λόγω παραχώρησης έκτακτου βοηθήματος στα 

νοικοκυριά εργαζομένων με χαμηλά εισοδήματα και νοικοκυριά με μακροχρόνια ανέργους.)

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2011.•
(Έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους

€3.700.000 για σκοπούς παραχώρησης πρόσθετων πιστώσεων για κάλυψη της δαπάνης

για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου για την ανέγερση του νέου κτιρίου του Κρατικού 

Θεάτρου ΘΟΚ.)

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 2011. •
(Έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους

€29.006 για κάλυψη της δαπάνης για τη δημιουργία θέσης Υφυπουργού Προεδρίας για 

Ευρωπαϊκά Θέματα και καταβολής της μισθοδοσίας και των επιδομάτων που αναλογούν στη

θέση αυτή.)

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 6) του 2011.•
(Έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους

€24.465.359 για την παραχώρηση έκτακτης χορηγίας στην ΑΗΚ για κάλυψη της δαπάνης
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του κόστους ενοικίασης και εγκατάστασης των προσωρινών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας που εξασφάλισε η ΑΗΚ για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 έως τις 29 

Φεβρουαρίου 2012, μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στο 

Βασιλικό από την έκρηξη στη ναυτική βάση στο Μαρί στις 11 Ιουλίου 2011.)

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 7) του 2011.•
[Έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους

€27.000.743 και διάθεσή του για διάφορους σκοπούς και προγράμματα που αφορούν μεταξύ

άλλων:

τις ανάγκες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων σε φωτισμό, θέρμανση και καύσιμα, οι1.

οποίες προέκυψαν από την αυξημένη χρέωση στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος,

καθώς και από την εντατικοποίηση της λειτουργίας των αντλιοστασίων εξαιτίας της 

παραχώρησης νερού για αρδευτικούς σκοπούς (€2.675.000),

την αγορά ακίνητης περιουσίας στην περιοχή “Βερεγγάρια” στα Κάτω Πολεμίδια από τις 2.

βρετανικές αρχές (€14.925.663),

τις επιστροφές των φόρων κατανάλωσης που αναλογούν στις ποσότητες των βιοκαυσίμων3.

που έχουν αναμιχθεί με παράγωγα του πετρελαίου (€5.100.000),

τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας για διευθέτηση των μηνιαίων λογαριασμών4.

του προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου σχετικά με τις τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις

και τα έξοδα συντήρησης των συστημάτων ραντάρ (€4.300.000).] 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2011.•
(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Λιμένων Κύπρου ποσού ύψους €455.000 και

διάθεσή του για την απασχόληση ενός έκτακτου κυβερνήτη ρυμουλκού μέχρι το τέλος του

έτους 2011 για την τεχνολογική υποδομή για σύστημα επανάκτησης συστημάτων και για τα

λογισμικά διαχείρισης αδειών και χρηστών.)

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του•
2010 Νόμος (Αρ. 1) του 2011. 
(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ΘΟΚ ποσού ύψους €6 εκατομ. για σκοπούς κάλυψης

δαπανών που αφορούν τη συμπλήρωση των έργων ανέγερσης του νέου κτιρίου του Κρατικού

Θεάτρου ΘΟΚ.)

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) •
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να θεσμοθετηθεί η ατελής μεταβίβαση 

καλυπτικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία εξασφαλίζονται επί ακίνητης ιδιοκτησίας και

περιλαμβάνονται στο κάλυμμα από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο, νοουμένου ότι έχει αρχίσει

η διαδικασία διάλυσης του πρώτου πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις της 

νομοθεσίας για τα καλυμμένα αξιόγραφα.)  

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.•
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να εισαχθεί η ερμηνεία του όρου “διαχειριστής

καλυμμένων αξιογράφων” για τη νομιμοποίηση των μεταβιβάσεων των περιουσιακών 

στοιχείων που είναι στο κάλυμμα, στα πλαίσια αρμοδιοτήτων που καθορίζονται για τον εν

λόγω διαχειριστή στη νομοθεσία για τα καλυμμένα αξιόγραφα.) 
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Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) •
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011.
[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε για περίοδο τριών ετών:

να ανασταλεί η επιβολή και είσπραξη μεταβιβαστικού τέλους για την εγγραφή τίτλου ακίνητης1.

ιδιοκτησίας, όταν κατά τη μεταβίβαση της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται φόρος

προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ),

να μειωθούν κατά 50% τα μεταβιβαστικά τέλη για την εγγραφή στις περιπτώσεις κατά τις2.

οποίες οι μεταβιβάσεις αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία για την οποία δεν επιβάλλεται ΦΠΑ.]

Ο περί Ειδικού Διακανονισμού Φορολογικών Οφειλών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος•
του 2011.
(Θέσπιση προσωρινής νομοθεσίας για τον ειδικό διακανονισμό εκκρεμουσών φορολογικών

οφειλών μέχρι και το φορολογικό έτος 2008, ρύθμιση η οποία ισχύει μέχρι και την 30ή Μαρτίου

2012.)

Ο περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.•
[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) να μην 

υποχρεούται να καταθέτει στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας οποιοδήποτε ποσό υπό μορφή

μερίσματος, και ταυτόχρονη κατάργηση της διάταξης σύμφωνα με την οποία η ΑΗΚ καταθέτει

στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, ποσό μέχρι 10% των

συσσωρευμένων πλεονασμάτων μετά τη φορολογία στο τέλος του οικονομικού έτους που 

προηγείται του προηγούμενου οικονομικού έτους.]

Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.•
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε το ποσό που καταθέτει η Cyta στο Πάγιο Ταμείο

της Δημοκρατίας υπό μορφή μερίσματος να μην είναι δυνατό να υπερβαίνει το ήμισυ των 

πλεονασμάτων που είχε πραγματοποιήσει μετά τη φορολογία κατά το προηγούμενο έτος. Η

υποχρέωση αυτή τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων που αφορούν

την κατάσταση ρευστότητας της Αρχής, τη διασφάλιση των μελλοντικών επενδύσεων και την

αναπλήρωση του ελλείμματος στα ταμεία συντάξεων για τον προσδιορισμό του καταβλητέου

ποσού. Περαιτέρω, καταργείται η ισχύουσα διάταξη σύμφωνα με την οποία η Cyta καταθέτει

στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, ποσό μέχρι

10% των συσσωρευμένων πλεονασμάτων μετά τη φορολογία κατά το τέλος του οικονομικού

έτους που προηγείται του προηγούμενου οικονομικού έτους.)

Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση •
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Κυρωτικός) Νόμος του 2011.
[Κύρωση της συμφωνίας για συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μηχανισμό 

Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΔΧΣ), με βάση τις διατάξεις

του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας καθώς

και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, καθώς και η κατάργηση του νόμου που ρυθμίζει τη 

συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΔΧΣ, ο οποίος είχε ψηφιστεί εντός του 2010.]  

Ο περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Κυρωτικός)•
Νόμος του 2011.
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Ο περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Κυρωτικός)•
(Αρ. 2) Νόμος του 2011.
Ο περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Κυρωτικός)•
(Αρ. 3) Νόμος του 2011.
(Στα πλαίσια αντιμετώπισης του προβλήματος ρευστότητας της ΑΗΚ, το οποίο έχει προκληθεί

από τη συσσώρευση των ζημιών που προκλήθηκαν από την έκρηξη στη ναυτική βάση στο

Μαρί την 11η Ιουλίου 2011, κρίθηκε αναγκαία η εξασφάλιση πρόσθετων τραπεζικών 

διευκολύνσεων ως ακολούθως: 

Κύρωση της συμφωνίας παροχής εγγύησης από την Κυπριακή Δημοκρατία προς την ΑΗΚ1.

σε ποσοστό 80% για σκοπούς σύναψης τραπεζικών διευκολύνσεων παρατραβήγματος με

την FBME Bank Ltd ύψους €30.000.000.

Κύρωση της συμφωνίας παροχής εγγύησης από την Κυπριακή Δημοκρατία προς την ΑΗΚ2.

σε ποσοστό 80% για σκοπούς σύναψης τραπεζικών διευκολύνσεων παρατραβήγματος με

τη Eurobank EFG Cyprus Ltd ύψους €10.000.000.

Κύρωση της συμφωνίας παροχής εγγύησης από την Κυπριακή Δημοκρατία προς την ΑΗΚ3.

σε ποσοστό 80% για σκοπούς σύναψης τραπεζικών διευκολύνσεων παρατραβήγματος με

την Alpha Bank Cyprus Ltd ύψους €10.000.000.)

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές•
Διατάξεις) Νόμος του 2011.
(Θέσπιση προσωρινών διατάξεων, ώστε αφενός να μη διεξαχθεί γραπτή εξέταση κατά το 

τελευταίο τετράμηνο του 2011 από την ειδική επιτροπή για θέσεις εισδοχής στη δημόσια 

υπηρεσία για τις οποίες εφαρμόζεται η νομοθεσία για τη δημόσια υπηρεσία και αφετέρου να 

παρασχεθεί η δυνατότητα στους υποψηφίους που πέτυχαν στην εξέταση του έτους 2010 να

υποβάλουν αίτηση για οποιαδήποτε κενή θέση ενδεχομένως να προκηρυχθεί κατά το έτος

2011 και κατά το έτος 2012 με το πιστοποιητικό επιτυχίας που κατέχουν, το οποίο θα συνεχίσει

να ισχύει και για τα δύο αυτά έτη.)

Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.•
Ο περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμος του 2011.•
Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής •
Σταθερότητας Νόμος του 2011.
(Τροποποίηση του περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμου με τον οποίο

επιβάλλεται ειδικός φόρος στα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο για

τα έτη 2011 και 2012.  Θεσμοθέτηση πλαισίου ανάθεσης εξουσιών στο Υπουργικό Συμβούλιο,

ώστε σε περιόδους χρηματοοικονομικών κρίσεων να δύναται να προχωρεί στη λήψη μέτρων

για αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας ή και φερεγγυότητας του χρηματοοικονομικού

συστήματος ή για σκοπούς ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης ή και του ισολογισμού 

χρηματοοικονομικών οργανισμών στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Θεσμοθέτηση πλαισίου 

σύστασης και λειτουργίας ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για τη βελτίωση του 

υφιστάμενου πλαισίου διαχείρισης και επίλυσης χρηματοοικονομικών κρίσεων, διασφάλιση

της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και στήριξη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων.) 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2011.•
(Παραχώρηση δυνατότητας σε εταιρείες να εκδίδουν μετοχές “υπό το άρτιον”, δηλαδή κάτω

από την ονομαστική τους αξία, για σκοπούς άντλησης κεφαλαίων από υφιστάμενους μετόχους

ή από νέους επενδυτές.)  
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Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.•
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε το βασικό και πρόσθετο επίδομα τέκνου να 

παραχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2012 σύμφωνα με συγκεκριμένα εισοδηματικά και 

περιουσιακά κριτήρια, ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας.)

Ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας και συναφή Θέματα Νόμος του 2011.•
(Κατάργηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την παροχή ειδικών χορηγιών και θέσπιση νέας

νομοθεσίας κατά τρόπο που η φοιτητική χορηγία να παραχωρείται από το ακαδημαϊκό έτος

2011-2012 στοχευμένα, ανάλογα με τη σύνθεση της κάθε οικογένειας και σύμφωνα με 

εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.)

Ο περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμος του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος•
του 2012.
[Εξαίρεση από την ισχύουσα απαγορευτική διάταξη που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό

για το 2012, σε σχέση με την πρόσληψη προσωπικού, της πρόσληψης πρόσθετου έκτακτου

προσωπικού για σκοπούς διεκπεραίωσης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την 

Κυπριακή Δημοκρατία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, όπως και έκτακτου προσωπικού

στην εκπαίδευση (εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι) για την κάλυψη έκτακτων 

αναγκών.]

Ο περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμος του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος•
του 2012.
[Τροποποίηση διάταξης που περιλήφθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, ώστε να 

καταστεί δυνατή η αγορά είκοσι μηχανοκίνητων οχημάτων με εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα

που να μην υπερβαίνει τα εκατόν ογδόντα γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (180 gr/km) για σκοπούς

κάλυψης των αναγκών της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία

κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012.]

Ο περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμος του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος•
του 2012. 
(Διαγραφή ρύθμισης που είχε περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 και 

αφορούσε τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση, όταν 

συγκεκριμένη ανάγκη για υπερωριακή εργασία λόγω της φύσης και του επιπέδου των 

καθηκόντων ήταν δυνατό να καλυφθεί και η εργασία να διεκπεραιωθεί από υπαλλήλους 

θέσεων σε χαμηλότερες μισθοδοτικές κλίμακες, αλλά απαιτούνταν επίσης η απασχόληση 

ιεραρχικά ανώτερων υπαλλήλων και ρύθμιση του θέματος καταβολής της αποζημίωσης για

υπερωριακή απασχόληση με κανονισμούς.)

Ο περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμος του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος•
του 2012.
[Παραχώρηση δυνατότητας πρόσληψης αριθμού εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας

σε ορισμένες ανεξάρτητες υπηρεσίες, υπουργεία ή τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας και 

ειδικότερα:

κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από την κένωση μόνιμων θέσεων λόγω αφυπηρέτησης,1.

παραίτησης ή απουσίας άλλων υπηρετούντων υπαλλήλων με μακρόχρονη άδεια ασθένειας
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ή μητρότητας, όπως και η δημιουργία νέων υπηρεσιών όπως στο Υπουργείο Υγείας και/ή

η επέκταση υφιστάμενων υπηρεσιών (Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο-Διερευνητική 

Επιτροπή Αγνοουμένων),

δυνατότητα πρόσληψης επί δεκαπενθήμερης βάσης υπαλλήλων των οποίων ο διορισμός2.

ακυρώνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο, ώστε να καθίσταται δυνατή η συνέχιση της 

απασχόλησής τους μέχρι την επανεξέταση της διαδικασίας πλήρωσης των επηρεαζόμενων

θέσεων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.]

Ο περί Προϋπολογισμού του 2012, Νόμος του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος•
του 2012.
(Θεσμοθέτηση ρυθμίσεων στον προϋπολογισμό του 2012 με τις οποίες να διασφαλίζεται η 

επαρκής στελέχωση των σχολείων/σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες του

επόμενου σχολικού έτους 2012-2013. 

Ειδικότερα: 

Καθίσταται εφικτός ο διορισμός έκτακτων/επί συμβάσει εκπαιδευτικών για τα σχολικά έτη1.

2011-2012 και 2012-2013 για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν σε σχέση με την 

αναπλήρωση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Διασφαλίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν ή των2.

οποίων θα παραχωρηθούν οι υπηρεσίες ή στους οποίους θα ανατεθούν καθήκοντα ειδικού

συμβούλου ή συνδετικού λειτουργού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για το σχολικό έτος

2012-2013 δε θα υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί

ή των οποίων έχουν παραχωρηθεί οι υπηρεσίες ή στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα

ειδικού συμβούλου ή συνδετικού λειτουργού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για το τρέχον

σχολικό έτος 2011-2012.

Διασφαλίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν ή των3.

οποίων θα παραχωρηθούν οι υπηρεσίες ή στους οποίους θα ανατεθούν καθήκοντα ειδικού

συμβούλου ή συνδετικού λειτουργού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για το νέο σχολικό

έτος 2012-2013 δε θα υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό του σχολικού έτους 2011-2012.)

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2012.•
(Έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας πρόσθετων 

πιστώσεων ύψους €5.034.000 για κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης προς τις Κυπριακές 

Αερογραμμές λόγω της απαγόρευσης χρήσης του εναέριου χώρου της Τουρκίας από τα 

αεροσκάφη της εταιρείας.)

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2012.•
(Έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους

€2.785.994 για κάλυψη της δαπάνης που αφορά την πρόσληψη εκατό ειδικών αστυφυλάκων,

ώστε να καταστεί δυνατή η στελέχωση και λειτουργία του χώρου κράτησης απαγορευμένων 

μεταναστών στη Μεννόγεια.)

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2012.•
(Έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας πρόσθετων

πιστώσεων ύψους €26.999.990 για κάλυψη των δύο πρώτων δόσεων για τη συμμετοχή της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στο καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας.)
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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2012.•
(Παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €31.330.000 από το λογαριασμό του Πάγιου 

Ταμείου της Δημοκρατίας και η διάθεσή τους για κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για 

συμμετοχή της κυβέρνησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “Κυπριακές 

Αερογραμμές Λτδ”.)

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου •
(Αρ. 1) Νόμος του 2012.
(Έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους €4.000.000 για κάλυψη επιπρόσθετων

αναγκών που προέκυψαν στην ΑΤΗΚ από την εισαγωγή του σχεδίου πιστότητας πελατών

και από την έκδοση του μηνιαίου περιοδικού “Cytavision”.)

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Υιοθέτηση των προαιρετικών διατάξεων του άρθρου 199 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του

Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ, το οποίο παρέχει

την ευχέρεια στα κράτη μέλη για απόδοση του ΦΠΑ από το λήπτη αντί από τον παροχέα

υπηρεσίας για  υπηρεσίες ή υπηρεσίες μαζί με αγαθά που παρέχονται στον κατασκευαστικό

τομέα, και πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις διατάξεις της εν λόγω 

Οδηγίας που ρυθμίζουν την εγγραφή συγκροτημάτων εταιρειών για σκοπούς ΦΠΑ.)

Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) •
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
(Εισαγωγή ειδικής διάταξης στη βασική νομοθεσία που να ρυθμίζει θέματα υπερωριακής 

αποζημίωσης του προσωπικού των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου αναφορικά με το 

οικονομικό έτος 2012.)

Ο  περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Δυνατότητα μεταφοράς συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των κρατικών υπαλλήλων που 

αφυπηρετούν/παραιτούνται για ανάληψη καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή  Ένωση στο 

συνταξιοδοτικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιστρόφως.)

Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012.•
[Αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για τους ανοικτού τύπου οργανισμούς συλλογικών

επενδύσεων σε κινητές αξίες με νέα νομοθεσία, ώστε αφενός να επιτευχθεί εναρμόνιση με:

την Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης1.

Ιουλίου 2009 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων

σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και

τα άρθρα 11 και 13 της Οδηγίας 2010/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 2.

Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των Οδηγιών 1998/26/ΕΚ,

2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ,

2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της 

Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής 

Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) 

και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών) 

και αφετέρου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή:
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του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 583/2010 της 1ης Ιουλίου 2010 της Επιτροπής για την εφαρμογή1.

της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά

βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να 

πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο 

διατίθενται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω διαδικτυακού τόπου και 

του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 584/2010 της 1ης Ιουλίου 2010 της Επιτροπής σχετικά με την2.

εφαρμογή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης και

τη βεβαίωση ΟΣΕΚΑ, τη χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων

αρχών για τους σκοπούς της κοινοποίησης και τις διαδικασίες για την εκτέλεση επιτόπιων 

εξακριβώσεων και ερευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.]

Ο περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Τροποποίηση του περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμου, ώστε να 

παραταθεί η ισχύς του νόμου μέχρι τις 30 Απριλίου 2013.)

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της•
Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του
2012.
(Αποκοπή πρόσθετης έκτακτης εισφοράς ύψους 0,5% επί των μηνιαίων απολαβών τους και

από τις απολαβές αξιωματούχων και ανώτατων υπαλλήλων οι οποίοι βρίσκονται στην 

ανώτατη βαθμίδα της κλίμακάς τους είτε, σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων, στην 

ανώτατη βαθμίδα της υψηλότερης κλίμακας των συνδυασμένων κλιμάκων είτε λαμβάνουν

πάγιο μισθό.)

Ο περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Φόρους, •
Δασμούς και Άλλα Μέτρα Νόμος του 2012.
(Αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/24/ΕΕ του 

Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2010 περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων

σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα, κατάργηση των περί Αμοιβαίας Συνδρομής

για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Ορισμένες Εισφορές, Δασμούς, Φόρους και άλλα

Μέτρα Κανονισμών του 2004.)

Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό •
Σταθερότητας (Κυρωτικός) Νόμος του 2012.
(Κύρωση της Συμφωνίας για Συμμετοχή της Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας.  Η εν λόγω συμφωνία σκοπό έχει την έκδοση χρεογράφων και την παροχή 

οικονομικής στήριξης που θα καλύπτονται από καταβεβλημένα και δεσμευμένα κεφάλαια από

τα κράτη μέλη της Ζώνης του Ευρώ, με βάση τη συνεισφορά τους στο κεφάλαιο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.)

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές•
Διατάξεις) Νόμος του 2012.
(Θέσπιση προσωρινής νομοθεσίας για αναστολή της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του

περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, με στόχο τη μη
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διεξαγωγή για το έτος 2012 της γραπτής εξέτασης που πραγματοποιείται κάθε έτος από την

ειδική επιτροπή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, για την πλήρωση

θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες εφαρμόζεται ο περί Δημόσιας 

Υπηρεσίας Νόμος και τη μη κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των καταλόγων θέσεων

που κατατίθενται κάθε έτος σε σχέση με θέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν

λόγω νομοθεσίας.)

Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με: 

το άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.

της 24ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση των Οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ,

2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ,

2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής 

Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής

(Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής

Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών),

το άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2.

της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της 

δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των Οδηγιών

2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/46/ΕΚ,

το άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/111/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3.

της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ

και 2007/64/ΕΚ όσον αφορά τράπεζες συνδεδεμένες με κεντρικούς οργανισμούς, ορισμένα 

στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις εποπτικές ρυθμίσεις

και τη διαχείριση κρίσεων.]

Ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Τροποποίηση και εκσυγχρονισμός του περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμου, ώστε το 

περιβάλλον σε σχέση με μελλοντικές ξένες επενδύσεις να καταστεί ελκυστικότερο, αφού

πολλά διεθνή οικονομικά κέντρα και ξένες δικαιοδοσίες προσφέρουν ευκαιρίες για επενδύσεις

και δομές εμπιστευμάτων που προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες στην Κυπριακή Δημοκρατία.)

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) •
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
[Επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας αυτής και στις περιπτώσεις 

συνομολόγησης και κατάθεσης σύμβασης δυνάμει των περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική 

Εκτέλεση) και περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμων.  

Αναστολή της επιβολής και είσπραξης μεταβιβαστικού τέλους για την εγγραφή τίτλου ακίνητης 

ιδιοκτησίας, όταν κατά τη μεταβίβαση καταβάλλεται ΦΠΑ, και μείωση κατά 50% των 

μεταβιβαστικών τελών για εγγραφή στις περιπτώσεις που κατά τη μεταβίβαση δεν επιβάλλεται ΦΠΑ.]

Ο περί Ειδικού Διακανονισμού Φορολογικών Οφειλών (Προσωρινές Διατάξεις) •
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
(Παράταση της ισχύος της βασικής νομοθεσίας μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2012, ώστε να δοθεί

το δικαίωμα σε περισσότερα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να προβούν σε διακανονισμό 

φορολογικών οφειλών που καλύπτονται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.)
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Ο περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμος του 2012.•
(Θέσπιση νέας νομοθεσίας για τις υπηρεσίες προπληρωμένων προϊόντων ηλεκτρονικών 

πληρωμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και

προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την 

τροποποίηση των Οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της Οδηγίας

2000/46/ΕΚ.

Ειδικότερα, εισάγονται διατάξεις που ρυθμίζουν μεταξύ άλλων:

το δικαίωμα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος, εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής 1.

υπηρεσιών από ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος,

τις διαδικασίες αδειοδότησης ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος,2.

τις προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη χορήγηση και τη διατήρηση άδειας λειτουργίας 3.

ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, 

τις ευθύνες των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος,4.

την έκδοση και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος,5.

τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών,6.

τις ευθύνες των εποπτικών αρχών για την εποπτεία και επιθεώρηση ιδρυμάτων και 7.

εκδοτών ηλεκτρονικού χρήματος,

την επιβολή ποινών.)8.

Ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2012.•
[Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει τα στοιχήματα, ρύθμιση της 

διενέργειας στοιχήματος, είτε αυτό γίνεται από υποστατικά στοιχημάτων είτε μέσω διαδικτύου,

καθώς και κατάργηση του ισχύοντος περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος)

Νόμου και ορισμένων διατάξεων του περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας

Νόμου.]

Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012. •
(Επέκταση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ιατρικού λειτουργού που υπηρετεί στο 

δημόσιο τομέα από το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας, που ισχύει σήμερα, στο εξηκοστό 

πέμπτο έτος της ηλικίας.)

Ο περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής•
των Αντιπροσώπων (Αποζημίωσις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
(Παράταση μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2012 των ειδικών διατάξεων της βασικής 

νομοθεσίας που προβλέπουν την αποκοπή κατά 10% των ετήσιων αποδοχών του Προέδρου

και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.)

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά •
Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012.
[Θεσμοθέτηση ρυθμίσεων που μέχρι τώρα εφαρμόζονταν διά της πρακτικής και άλλων 

ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠ) ή σε υποεπιτροπές

της και αφορούν:

τη μισθολογική μεταχείριση που θα τυγχάνει υπάλληλος του οποίου η θέση αναβαθμίζεται,1.

είτε η αναβάθμιση αυτή συνοδεύεται με αλλαγή τίτλου της θέσης είτε όχι, είτε η θέση 
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μεταφέρεται σε νέο εδάφιο του κρατικού προϋπολογισμού είτε όχι, του οποίου ο μισθός θα 

αναπροσαρμόζεται με βάση νέους ειδικούς κανόνες,   

τη διαδικασία έγκρισης υποβολής αιτημάτων για απασχόληση προσώπων στη δημόσια 2.

υπηρεσία αμισθί κυρίως από φοιτητές, για σκοπούς πρακτικής άσκησης στα πλαίσια των 

σπουδών τους,  

την κατάργηση διάφορων κανονισμών που αφορούν το έκτακτο και το ωρομίσθιο προσωπικό,3.

καθότι τέτοιο προσωπικό εκπίπτει του πεδίου εφαρμογής του περί Δημόσιας Υπηρεσίας

Νόμου και των κανονισμών, 

τον τρόπο καταβολής εξόδων οδοιπορικών, στην περίπτωση που υπάλληλοι μεταβαίνουν4.

για εκπαίδευση εκτός της έδρας εργασίας τους, 

τον τρόπο κάλυψης εξόδων διανυκτέρευσης σε περιπτώσεις μεταθέσεων υπαλλήλων, 5.

το λογισμό της γονικής άδειας ως υπηρεσίας για σκοπούς υπολογισμού του δέκατου τρίτου6.

μισθού, όπως σχετικά έχει συμφωνηθεί στη ΜΕΠ, 

τον τρόπο καταβολής υπερωριακής αποζημίωσης.]7.

Οι περί Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων (Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής •
Αφυπηρέτησης) Κανονισμοί του 2012.
[Εφαρμογή σχεδίου πρόωρης εθελοντικής αφυπηρέτησης για τους υπαλλήλους του 

Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων (ΣΕΠ), ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με την 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τερματισμό της λειτουργίας του ΣΕΠ.]

Οι περί Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής•
Αφυπηρέτησης) Κανονισμοί του 2012.
(Παροχή  δυνατότητας στο Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών να μειώσει το κόστος 

μισθοδοσίας μέσω της εθελοντικής αφυπηρέτησης υπαλλήλων του, ώστε να λειτουργήσει

ως αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός και να πωλεί υπηρεσίες προς τους παραγωγούς

σε ανταγωνιστικές τιμές.)

Οι περί της Αρχής Λιμένων (Συνταξιοδοτικές Παροχές) Κανονισμοί του 2012.•
(Δημιουργία ταμείου συνταξιοδοτικών παροχών για τους υπαλλήλους της Αρχής Λιμένων 

Κύπρου.)

Πρώτη δέσμη οικονομικών μέτρων προς αντιμετώπιση της δημοσιονομικής και
οικονομικής κρίσης

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.•
(Aύξηση του φορολογικού συντελεστή για φυσικά πρόσωπα από 30% σε 35% για 

φορολογητέο εισόδημα πάνω από €60.000.)

Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.•
(Mεταρρύθμιση της φορολογίας της ακίνητης ιδιοκτησίας με τη μείωση του αφορολόγητου

ποσού και την αύξηση των φορολογικών συντελεστών και των κλιμάκων των αξιών των 

ακινήτων.)
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Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος•
του 2011.
(Aύξηση του συντελεστή της έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί του εισοδήματος από τόκους

από 10% σε 15% και των μερισμάτων από 15% σε 17% σε σχέση με εισοδήματα από τόκους

και μερίσματα που κτώνται ή προκύπτουν ή λογίζονται ότι κτώνται ή προκύπτουν από την 

ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και μετά.)

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του •
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2011.
(Mη ένταξη των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων στα συστήματα επαγγελματικής 

συνταξιοδότησης του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι πλέον εντάσσονται

και συνεισφέρουν, όπως όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στο Ταμείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αύξηση των περιοδικών εισφορών των υπαλλήλων για σκοπούς

μεταβίβασης της σύνταξης στη χήρα/χήρο και τέκνα, σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου,

από 0,75% και 1,75% σε 2% και θεσμοθέτηση της υποχρέωσης της συνεισφοράς των 

δημόσιων υπαλλήλων σε ποσοστό ύψους 3% του μισθού τους για σκοπούς παροχής 

συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.)

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της•
Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011.
(Θεσμοθέτηση κλιμακωτής αποκοπής υπό μορφή έκτακτης εισφοράς επί των ακαθάριστων 

απολαβών των αξιωματούχων του κράτους, των υπαλλήλων του δημόσιου και του ευρύτερου

δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφοριών, καθώς και

επί των συντάξεων των συνταξιούχων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των

αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφοριών για περίοδο δύο ετών.)

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011.•
(Καταβολή από όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες ετήσιου τέλους ύψους €350 πληρωτέου

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 για το έτος 2011 και μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους που 

ακολουθεί.)

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011.•
(Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την απόκτηση πρώτης

κατοικίας, στα πλαίσια της εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής.)

Δεύτερη δέσμη οικονομικών μέτρων προς αντιμετώπιση της δημοσιονομικής και
οικονομικής κρίσης

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011. •
(Αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 15% σε 17%, με στόχο την αύξηση των 

δημόσιων εσόδων προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.) 

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)•
Νόμος του 2011. 

(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να αυξηθεί ο συντελεστής της έκτακτης 
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αμυντικής εισφοράς επί των μερισμάτων από 17% σε 20%.  Η αύξηση αυτή θα εφαρμόζεται

αναφορικά με εισοδήματα από μερίσματα που κτώνται ή λογίζεται ότι κτώνται ή προκύπτουν

από την ημερομηνία της δημοσίευσης του νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013. Περαιτέρω, αντιμετωπίζεται η αναβολή και η αποφυγή

της καταβολής της αμυντικής εισφοράς με την παρεμβολή άλλων εταιρειών μεταξύ της 

εταιρείας που πραγματοποιεί τα κέρδη και του ατόμου-μετόχου.)

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011.•
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να μην εκπίπτουν από το φορολογητέο 

εισόδημα οι αποδοχές προσώπου που αφορούν μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται εντός

του φορολογικού έτους επί των οποίων οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το

Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, το Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Ταμείο

Κοινωνικής Συνοχής, το Ταμείο Συντάξεων και το Ταμείο Προνοίας δεν καταβάλλονται στο

έτος στο οποίο οφείλονται, ως ένα από τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτελεσματικότερη

αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και την καλύτερη 

διαχείριση των υφιστάμενων φορολογιών. Πρόσθετα γίνεται σχετική ρύθμιση, ώστε να 

φορολογείται ως όφελος δάνειο ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική διευκόλυνση παραχωρεί η

εταιρεία σε διευθυντή ή άτομο-μέτοχο ή στους συζύγους αυτών ή σε συγγενείς τους μέχρι

δεύτερου βαθμού.)

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του•
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε η υποχρέωση συνεισφοράς για συνταξιοδοτικούς

σκοπούς να καλύπτει και οποιοδήποτε δικαστή σε οποιοδήποτε δικαστήριο της 

Δημοκρατίας, καθώς και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.) 

Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και •
Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011.
(Παραχώρηση δυνατότητας στους γενικούς διευθυντές των υπουργείων, καθώς και στους 

προϊσταμένους των ανεξάρτητων γραφείων ή υπηρεσιών υπό ορισμένες προϋποθέσεις να

μετακινούν εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου που απασχολούνται στο υπουργείο τους ή

σε τμήμα ή υπηρεσία αυτού σε άλλο τμήμα ή υπηρεσία του υπουργείου τους ή στο υπουργείο

τους, εντός της ίδιας επαρχίας, αλλά και να τους αναθέτουν καθήκοντα, εφόσον υπάρχει 

διαθέσιμο προσωπικό του ίδιου μισθοδοτικού επιπέδου, όταν υπάρχει κενή μόνιμη θέση ή

υπηρεσιακή ανάγκη, ώστε να επιτευχθεί ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση

των εργαζομένων στη δημόσια υπηρεσία, στα πλαίσια και του ευρύτερου στόχου για 

εκσυγχρονισμό της τελευταίας.)

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.•
(Παραχώρηση δυνατότητας στους γενικούς διευθυντές των υπουργείων να μετακινούν εντός

του υπουργείου τους ή σε τμήματά του μέλη της δημόσιας υπηρεσίας που είναι κάτοχοι 

εναλλάξιμων θέσεων και είναι τοποθετημένοι στο εν λόγω υπουργείο ή σε οποιοδήποτε τμήμα

του και να αναθέτουν υπό ορισμένες προϋποθέσεις καθήκοντα σε υπαλλήλους που κατέχουν

μη εναλλάξιμες θέσεις στο οικείο υπουργείο ή γραφείο ή υπηρεσία, αντίστοιχα, όταν υπάρχει

κενή θέση ή υπηρεσιακή ανάγκη.)
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Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους •
Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των 
Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος
του 2011.
(Θεσμοθέτηση της μη παραχώρησης προσαυξήσεων και τιμαριθμικών αυξήσεων στις 

απολαβές, καθώς και της μη παραχώρησης τιμαριθμικών αυξήσεων στις συντάξεις που 

καταβάλλονται σε αξιωματούχους, εργοδοτουμένους και συνταξιούχους της κρατικής 

υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των 

σχολικών εφοριών από την 1η Ιανουαρίου 2012 και για περίοδο είκοσι τεσσάρων  μηνών.)

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της•
Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2011.
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί καθολικότερη εφαρμογή του

νόμου και ίση μεταχείριση των εργαζομένων και να παραταθεί η διάρκεια της ισχύος του από

την 1η Ιανουαρίου 2012 και για περίοδο είκοσι τεσσάρων μηνών.  Εφαρμόζονται μεταξύ

άλλων διατάξεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

Άρση της εξαίρεσης της εφαρμογής του νόμου που αφορά τα μέλη της Δικαστικής 1.

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τον

Πρόεδρο και τα μέλη της ΕΔΥ, καθώς επίσης τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Επέκταση της εφαρμογής του νόμου σε αριθμό οργανισμών οι οποίοι δεν αποτελούν νομικά2.

πρόσωπα δημόσιου δικαίου, αλλά επιχορηγούνται κατά τουλάχιστον 50% από το κράτος.

Άρση της εξαίρεσης της εφαρμογής του νόμου σε σχέση με τις συντάξεις που καταβάλλονται3.

από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αύξηση, από €1.500 σε €2.500, του κατώτατου ορίου των ακαθάριστων μηνιαίων 4.

απολαβών ή/και συντάξεων από τις οποίες αποκόπτεται έκτακτη εισφορά.

Κατάργηση των διατάξεων που αφορούν τη διαφορετική μεταχείριση των ωρομίσθιων 5.

εργατών του δημόσιου τομέα, ώστε αυτοί να αντιμετωπίζονται όμοια με τους υπόλοιπους 

εργαζομένους σε αυτόν.

Κατάργηση των διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες η φορολόγηση της καταβλητέας έκτακτης 6.

εισφοράς δεν εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα οποιουδήποτε προσώπου.

Περαιτέρω, θεσμοθέτηση της έκτακτης εισφοράς δημόσιου υπαλλήλου που βρίσκεται στο 

υψηλότερο σημείο της βαθμίδας της θέσης του κατά επιπλέον ποσό αντίστοιχο με ποσοστό

0,5% επί των ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών του, αφού στις περιπτώσεις αυτές δεν 

προκύπτει μείωση δαπανών από το μέτρο της παγοποίησης των προσαυξήσεων. 

Προβλέπεται επίσης ότι η έκτακτη εισφορά υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα 

εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος.) 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2011. •
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε τα υποκείμενα στον εν λόγω φόρο πρόσωπα

να υποχρεούνται να εκδίδουν και να παραδίδουν νόμιμη απόδειξη για συναλλαγές που 

αφορούν λιανική πώληση σε μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα.)
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Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011. •
(Τροποποίηση των σχετικών κανονισμών, ώστε να καθοριστούν τα ελάχιστα στοιχεία που 

πρέπει να περιέχονται στις νόμιμες αποδείξεις, καθώς και να εισαχθεί υποχρέωση για τα 

υποκείμενα στον εν λόγω φόρο πρόσωπα να διατηρούν αντίγραφα των πιο πάνω αποδείξεων

για χρονική περίοδο επτά ετών.)

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς •
Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμος του 2011.
(Θέσπιση νέας νομοθεσίας με την οποία επιβάλλεται έκτακτη εισφορά προς τη Δημοκρατία

επί των ακαθάριστων αποδοχών των εργοδοτουμένων και συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα,

καθώς και των αυτοτελώς εργαζομένων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι

την 31η Δεκεμβρίου 2013.)

Δέσμη μέτρων για τόνωση της ανάπτυξης και για διασφάλιση της αναπτυξιακής
πορείας της οικονομίας

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος•
του 2012.
[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε οι διατάξεις για τη λογιζόμενη διανομή κερδών

να μην εφαρμόζονται για τα κέρδη των φορολογικών ετών 2012, 2013 και 2014, νοουμένου

ότι κατά τη διάρκεια των ετών αυτών η εταιρεία θα έχει αποκτήσει εγκαταστάσεις, μηχανήματα, 

βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια (εξαιρουμένων ιδιωτικών μηχανοκίνητων οχημάτων).]  

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να παραχωρούνται αποσβέσεις ύψους 20%

στο κεφαλαιουχικό κόστος απόκτησης των πνευματικών δικαιωμάτων, απόκτησης ή 

ανάπτυξης προνομίων ευρεσιτεχνίας ή δικαιωμάτων σε αυτά, εμπορικών σημάτων ή 

δικαιωμάτων σε αυτά, εμπορικών ονομάτων ή δικαιωμάτων σε αυτά και εκπτώσεις 

(απαλλαγή) ύψους 80% από το εισόδημα επί των πνευματικών δικαιωμάτων, προνομίων 

ευρεσιτεχνίας ή δικαιωμάτων σε αυτά, εμπορικών σημάτων ή δικαιωμάτων σε αυτά, 

εμπορικών ονομάτων ή δικαιωμάτων σε αυτά, αλλά και από το εισόδημα που προκύπτει από

πώληση πνευματικής ιδιοκτησίας.]

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012.•
(Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5% και στην 

παράδοση ή ανέγερση κατοικίας που χρησιμοποιείται ή που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί

ως μόνιμος και κύριος χώρος διαμονής στη Δημοκρατία, ώστε να καλύπτει και αγορά ή 

ανέγερση κατοικίας και από πολίτες χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.)

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί•
του 2012.
(Απαλλαγή από την καταβολή ΦΠΑ στην περίπτωση εισαγωγής αεροσκάφους, το οποίο δε 

χρησιμοποιείται από αεροπορικές εταιρείες για μεταφορά επιβατών με κόμιστρο, από τόπο

εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ο εισαγωγέας είναι υποκείμενο στο
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φόρο πρόσωπο και πραγματοποιεί την εισαγωγή στα πλαίσια ή για προώθηση της 

επιχείρησης που ασκεί.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας

Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.•

(Τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, ώστε οι κοινοτικοί πολίτες, εάν το 

επιθυμούν, να συμμετέχουν και αυτοί στις εκλογές για τις σχολικές εφορίες των σχολείων σε 

δήμους.)

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011.•
(Τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να επέλθει 

βελτίωση των προνοιών του που αφορούν τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

εργάζονται ως αντικαταστάτες σε δημόσια σχολεία.)

Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
[Τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμου για σκοπούς 

συμμόρφωσης και εναρμόνισής του με τα άρθρα 5(3), 13(3), 13(4) και 14(6) της Οδηγίας

2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.]

Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Τροποποίηση του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν η οργάνωση

και η λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και η δυνατότητα 

πρόσληψης του αναγκαίου ακαδημαϊκού προσωπικού.)

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου του 2012 Νόμος του 2012.•
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος 2012 ύψους

€6.569.929.)

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να επέλθει 

βελτίωση συγκεκριμένης πρόνοιας στο άρθρο 28Γ, που ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τις 

περιπτώσεις των υποψήφιων για διορισμό εκπαιδευτικών που αδυνατούν να παρακολουθήσουν

το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης ή να αναλάβουν καθήκοντα λόγω μεταπτυχιακών

σπουδών επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού.)

Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 Νόμος του  2012.•
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2012 ύψους

€14.849.570.)

Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 Νόμος•
του  2012.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2012

ύψους €65.812.000.)
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Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 Νόμος του 2012.•
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2012 ύψους

€120.112.989.)

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος •
(Αρ. 1) του 2012.
(Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2012

για την κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης που απαιτείται, συνολικού ύψους €581.709, ώστε

το Πανεπιστήμιο Κύπρου να μπορέσει να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την

έναρξη της λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής.)

Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Τροποποίηση του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί 

νομοθετικά η ίδρυση Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο ΤΕΠΑΚ.)

Οι περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Κανονισμοί του 2011.•
(Ρύθμιση της λειτουργίας της Κυπριακής Βιβλιοθήκης.  Ειδικότερα, στα πλαίσια της ρύθμισης

της λειτουργίας της καθορίζονται μεταξύ άλλων τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

χρηστών της και προβλέπονται τρόποι εμπλουτισμού της συλλογής της και προώθησης του

βιβλίου μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, διαλέξεων, εκθέσεων και παρουσιάσεων 

βιβλίων.)

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης •
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011.
(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, ώστε στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης να διαφοροποιηθεί το ωράριο λειτουργίας των δημοτικών σχολείων.)

Οι περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012.•
(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών για σκοπούς εναρμόνισής τους με την Οδηγία

2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.)

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων κατά Σχολή) •
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2011.
(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, ώστε να αναβαθμιστεί η Σχολή Οικονομικών 

Επιστημών και Διοίκησης.  Ειδικότερα, καταργείται το υφιστάμενο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

και Διοίκησης Επιχειρήσεων της εν λόγω σχολής και δημιουργούνται στη θέση του δύο νέα 

τμήματα: 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και1.

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης.)2.

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης •
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012.
(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, ώστε να καθιερωθεί το “διήμερο 

εκπαιδευτικού”, με στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πριν από την έναρξη των 

μαθημάτων το μήνα Σεπτέμβριο.)
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Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) •
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012.
(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, ώστε, μεταξύ άλλων, να ρυθμιστεί νομοθετικά

η ίδρυση της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου.  Επιπρόσθετα, προβλέπεται η αναδιαμόρφωση και μετονομασία της υφιστάμενης

Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας σε Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων 

Ενημέρωσης, ώστε να συνάδει το όνομά της με το νέο της περιεχόμενο.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων,•
Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή 
Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή 
Θέματα Νόμος του 2011.
Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων •
Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011. 
Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Έργων, •
Προμηθειών και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των 
Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011.
Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων •
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2011. 
(Μεταφορά στην κυπριακή έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με το 

συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ

και 2004/18/ΕΚ.)

Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων •
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Δημοτικοί) Κανονισμοί του 2012.
Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων •
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες)
Κανονισμοί του 2012.
[Κατάργηση και αντικατάσταση των υφιστάμενων βασικών περί της Σύναψης Συμβάσεων 

(Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Δημοτικών) Κανονισμών του 2004 και των περί της 

Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και

Κοινότητες) Κανονισμών του 2004, αντίστοιχα, επειδή αυτοί έχουν εκδοθεί με βάση νόμους

που έχουν αντικατασταθεί από νεότερους νόμους.]

Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων •
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2012.
[Τροποποίηση του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων 
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Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου [Ν.12(I)/ 2006], ώστε

να διασφαλιστεί ότι στις περιπτώσεις αγοράς οχημάτων των γενικών διευθυντών υπουργείων

και των προϊσταμένων ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και αγοράς επιβατικών οχημάτων

τύπου σαλούν γενικής χρήσεως για τις ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας οι εκπομπές 

διοξιδίου του άνθρακα των οχημάτων αυτών δε θα υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται

σ’ αυτόν.]

Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων•
και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
[Τροποποίηση του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων 

Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των 

Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου

[Ν.11(Ι)/2006], ώστε να διασφαλιστεί ότι στις περιπτώσεις αγοράς οχημάτων διευθυντών

ή/και γενικών διευθυντών, καθώς και αγοράς επιβατικών οχημάτων τύπου σαλούν γενικής

χρήσης για τις ανάγκες των αναθετόντων φορέων, που σχετίζονται μεταξύ άλλων με τους

τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως

παραδείγματος χάριν η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και τα συμβούλια υδατοπρομήθειας, οι

εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα των οχημάτων αυτών δε θα υπερβαίνουν τα όρια που 

προβλέπονται σʼ αυτόν.]

Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων στους •
Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας Κανονισμοί του 2012.
(Κανονιστική ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν όλες τις αναθέτουσες αρχές και όλους

τους αναθέτοντες φορείς, όταν συνάπτουν συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Ο περί Αποβλήτων Νόμος του 2011.•
[Αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για τα στερεά και επικίνδυνα απόβλητα με νέα 

νομοθεσία για εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και για κατάργηση ορισμένων

Οδηγιών, για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για εναρμόνιση, με δευτερογενή

νομοθεσία, με άλλες συναφείς Οδηγίες και για να τύχει εφαρμογής ο Κανονισμός (ΕΚ) 

αρ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006

για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 

αρ. 664/2011 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2011.]

Ο περί Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2011.•
[Αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για την απονομή του οικολογικού σήματος με νέα 

νομοθεσία, για εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα

της ΕΕ (EU Ecolabel).  Η νέα νομοθεσία στοχεύει στην προώθηση προϊόντων με μειωμένες

περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και στην παροχή προς

τους καταναλωτές επακριβών, μη παραπλανητικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων 

πληροφοριών για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τα εν λόγω προϊόντα.]
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Ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται•
στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα 
Φανοποιίας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής (Τροποποιητικός) Νόμος του
2011. 
(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/79/ΕΕ της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2010 για 

προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών

οργανικών ενώσεων.  Με το νόμο αυτό αναθεωρούνται οι μέθοδοι ανάλυσης που πρέπει να

χρησιμοποιούνται για τους ελέγχους των χρωμάτων διακόσμησης, των βερνικιών, των 

προϊόντων φανοποιίας αυτοκινήτων και άλλων προϊόντων βαφής, ώστε να επιτευχθεί 

συμμόρφωση με τα όρια της μέγιστης επιτρεπόμενης περιεκτικότητας των εν λόγω προϊόντων

σε πτητικές οργανικές ενώσεις.)

Ο περί της Εκούσιας Συμμετοχής Οργανισμών σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής •
Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου Νόμος του 2012.
[Αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό

σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου με νέα νομοθεσία, για εναρμόνιση

με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 25ης Νοεμβρίου 2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα

οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και

2006/193/ΕΚ. Το EMAS στοχεύει στην προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών, η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ), που προωθεί τη μείωση της χρήσης 

φυσικών πόρων, ενέργειας, νερού, της παραγωγής αποβλήτων, των εκπομπών ρύπων και

των επιδράσεων στη βιοποικιλότητα, καθώς και τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων.] 

Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 

απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της Οδηγίας

91/157/ΕΟΚ.)

Ο περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς•
Νόμος του 2012.
[Θέσπιση νομοθεσίας για εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση 

διοξιδίου του άνθρακα (CO2) σε  γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της

Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ)

αρ. 1013/2006 για την περιβαλλοντικά ασφαλή αποθήκευση του CO2 σε γεωλογικούς 

σχηματισμούς ως συμβολή στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.]

Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012. •
(Εναρμόνιση με την Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών.)  
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Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος•
του 2012.
(Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας ως προς τις υποχρεώσεις των 

οικονομικών παραγόντων που παράγουν, κατασκευάζουν, εισάγουν, προμηθεύουν ή 

εμπορεύονται προϊόντα σε συσκευασίες με βάρος συσκευασιών τουλάχιστον πέντε τόνων

ετησίως και στις περιπτώσεις οικονομικών παραγόντων που τοποθετούν στην αγορά 

προϊόντα σε συσκευασίες κατά τον πιο πάνω τρόπο, των οποίων το βάρος των συσκευασιών

ανέρχεται τουλάχιστον σε δύο τόνους ετησίως.)

Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος•
του 2012.
(Ορθότερη εναρμόνιση με ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα 

απορρίμματα συσκευασίας και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σχετικής εθνικής 

νομοθεσίας.)

Ο περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Τροποποιητικός)•
Νόμος του 2012.
(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας

και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ.)

Ο περί της Συμφωνίας για τη Διατήρηση των Νυχτερίδων στην Ευρώπη (Κυρωτικός)•
Νόμος του 2012.
(Κύρωση της Συμφωνίας για τη Διατήρηση των Νυχτερίδων της Ευρώπης, που συνομολογήθηκε

στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου το 1991.)

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός)•
Νόμος του 2012.
(Εναρμόνιση με τον Κανονισμό 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί του εμπορίου προϊόντων φώκιας.)

Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Εναρμόνιση με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και με τις διατάξεις

του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου.)

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς 

σχηματισμούς, καθώς και με την τροποποίηση της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου,

των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αρ. 2000/60/ΕΚ,

2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.

1013/2006 και την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 

πολιτικής των υδάτων.]
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Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Χρησιμοποιημένων •
Ορυκτελαίων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2011.
[Κατάργηση των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Χρησιμοποιημένων

Ορυκτελαίων) Κανονισμών του 2002 και  ενσωμάτωση των διατάξεων αυτών στον περί 

Αποβλήτων Νόμο του 2011 ως επακόλουθο της κατάργησης της Οδηγίας 75/439/ΕΟΚ για

τη διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων από την Οδηγία 2008/98/ΕΚ.]

Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών•
για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012.
(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 23ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους 

ατμοσφαιρικούς ρύπους και επέκταση του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας και εντός της 

αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.)

Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί•
του 2012.
(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 

απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της Οδηγίας

91/157/ΕΟΚ.)

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Φάση ΙΙ της Ανάκτησης Ατμών •
Βενζίνης κατά τη Διάρκεια του Ανεφοδιασμού Μηχανοκίνητων Οχημάτων σε Πρατήρια
Καυσίμων) Κανονισμοί του 2012.
(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/126/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη φάση

ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων 

οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων, ώστε να επιτευχθεί μείωση της ποσότητας ατμών βενζίνης

που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων 

οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων

Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες  και άλλα •
Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011. 
(Τροποποίηση του βασικού νόμου για την παροχή στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, 

παθόντες και άλλα πρόσωπα, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2012 να παρέχεται η δυνατότητα

συμμετοχής εκτοπισθέντων εκ μητρογονίας σε ορισμένα από τα στεγαστικά σχέδια που 

απευθύνονται στους εκτοπισθέντες και ειδικότερα στα στεγαστικά σχέδια παραχώρησης 

οικιστικής μονάδας σε οικισμό στέγασης εκτοπισθέντων και παραχώρησης κρατικού 

οικοπέδου αυτοστέγασης.)

Οι περί Ενοικιοστασίου (Επιδόματα σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες) (Τροποποιητικοί)•
Κανονισμοί του 2011.
(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών του 2008 για την παροχή επιδόματος σε 
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εκτοπισθέντες και παθόντες, με στόχο την παροχή της δυνατότητας συμμετοχής 

εκτοπισθέντων εκ μητρογονίας στις πρόνοιες του σχεδίου επιδότησης ενοικίου που αφορά

σε φοιτητές, καθορίζοντας σαφή κριτήρια για την παραχώρηση του επιδόματος ενοικίου. 

Επίσης, με τους ίδιους κανονισμούς γίνεται πρόβλεψη, ώστε να περιορίζεται το συνολικό

ποσό επιδόματος ενοικίου που λαμβάνουν δύο ή/και περισσότεροι φοιτητές, όταν αυτοί 

συγκατοικούν, στα ίδια επίπεδα που λαμβάνει μια τριμελής ή τετραμελής οικογένεια που 

ενοικιάζει κατοικία με τον ίδιο αριθμό δωματίων, με στόχο την αποφυγή κατάχρησης του 

σχεδίου.)

Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2012,•
Νόμος του 2011.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος

2012 ύψους €93.200.000.)

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2012 Νόμος•
του 2011.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2012

ύψους €19.188.581.)

Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2012, Νόμος του 2012.•
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων για το έτος 2012

ύψους €549.770.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων

Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2012.•
(Εισαγωγή νέας νομοθεσίας, η οποία ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο πρόσβασης

στην υπηρεσία της εκμίσθωσης μηχανοκίνητων οχημάτων χωρίς οδηγό, στα πλαίσια 

εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρ.

2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.)

Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Διαγραφή διατάξεων που αφορούν τις άδειες οδικής χρήσης για εκμισθούμενο όχημα χωρίς

οδηγό, καθότι τα θέματα αυτά ρυθμίζονται από τον περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς

Οδηγό Νόμο του 2012.)

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης και 

συμπλήρωση διατάξεών της με νέες, για κάλυψη κενών και εκσυγχρονισμό αυτών.)

(Ο νόμος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η Βουλή έκανε αποδεκτή την

αναπομπή.)
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Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος•
του 2012.
(Αύξηση της χρηματικής ποινής η οποία επιβάλλεται σε περίπτωση οδήγησης με ταχύτητα

που δύναται να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή ή να προκαλέσει ζημιά ή βλάβη σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία.  Θέσπιση του αδικήματος της οδήγησης κατά παράβαση

απόφασης δικαστηρίου που αποστερεί την ικανότητα κατοχής ή λήψης άδειας οδήγησης,

ρύθμιση η οποία υποδείχθηκε σε απόφαση δικαστηρίου.  Διαφοροποίηση του πίνακα στον

οποίο καθορίζεται ο κατώτατος και ανώτατος αριθμός βαθμών ποινής που δύναται να επιβάλει

το δικαστήριο, σε περίπτωση υπέρβασης ορίου ταχύτητας ή οδήγησης υπό την επήρεια 

αλκοόλης ή άρνησης ή αποφυγής παροχής δείγματος εκπνοής, καθώς και κατηγοριοποίηση

τόσο των ποσοστών υπέρβασης ταχύτητας όσο και της υπέρβασης των ορίων αλκοόλης

στην εκπνοή ή στο αίμα και καθορισμός βαθμών ποινής ανάλογα με τη σοβαρότητα της 

υπέρβασης.)

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)

(Ο νόμος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η Βουλή έκανε αποδεκτή την

αναπομπή.)

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012.•
(Διαφοροποίηση των χρηματικών ποινών και των ποινών φυλάκισης  που προβλέπονται για

το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, ανάλογα με το μέγεθος της υπέρβασης

του καθορισμένου ορίου αλκοόλης.  Παροχή δυνατότητας στο δικαστήριο να αποστερεί τη 

δυνατότητα κατοχής ή λήψης άδειας οδήγησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μόνο στις

περιπτώσεις αυξημένης υπέρβασης.  Αύξηση της χρηματικής ποινής που προβλέπεται για

το αδίκημα της άρνησης παροχής δείγματος εκπνοής για προκαταρκτική ή τελική εξέταση 

δειγμάτων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.)

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Διαφοροποίηση του ύψους του προστίμου που επιβάλλεται εξώδικα για το αδίκημα της 

παράβασης του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης.  

Εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης και καθορισμός

του προστίμου που θα επιβάλλεται εξώδικα, ανάλογα με την ποσότητα αλκοόλης που 

ανευρίσκεται στην εκπνοή ή στο αίμα.  Το αδίκημα αυτό θα επιδέχεται εξώδικη ρύθμιση, 

νοουμένου ότι η παράβαση δεν υπερβαίνει συγκεκριμένο όριο πέραν του οποίου αυτό θα 

τιμωρείται από το δικαστήριο.)

(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)

Ο περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2012.•
(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών

αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών

και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας

2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.)
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Ο περί Προστασίας Κυπριακών Πλοίων από Πράξεις Πειρατείας και άλλες Παράνομες•
Πράξεις Νόμος του 2012.
(Εισαγωγή νομοθετικού πλαισίου για ρύθμιση της προστασίας των κυπριακών πλοίων από 

παράνομες πράξεις, περιλαμβανομένης της πειρατείας, στις περιπτώσεις που ένα πλοίο δε 

βρίσκεται σε λιμένα ή λιμενική ή υπεράκτια εγκατάσταση.)

Ο περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Ρύθμιση της χρήσης ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων ανίχνευσης ή διασκόπησης

προς διερεύνηση του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα εντός συγκεκριμένων 

περιοχών.)

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ασφάλιση Πλοιοκτητών για Ναυτικές Απαιτήσεις)•
Νόμος του 2012.
(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των 

πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις.)

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναγνώριση και Εξουσιοδότηση Οργανισμών) Νόμος•
του 2011.
(Αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας με νέα νομοθεσία, για σκοπούς εναρμόνισης

αυτής με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς 

επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών.)

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τήρηση Υποχρεώσεων του Κράτους της Σημαίας)•
Νόμος του 2012.
(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για την τήρηση των υποχρεώσεων

του κράτους σημαίας.)

Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
[Ρύθμιση του δικαιώματος της απεργίας σε υπηρεσίες διαχείρισης της ροής εναέριας 

κυκλοφορίας και συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις υποχρεώσεις που 

πηγάζουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 255/2010 της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2010 για

καθορισμό κοινών κανόνων διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας.]

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην 

εσωτερική αγορά.)

Οι περί Ακτοπλοϊκών και Άλλων Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμοί του 2012.•
(Αναθεώρηση των βασικών κανονισμών για σκοπούς επίλυσης προβλημάτων και αδυναμιών

που αυτοί παρουσίαζαν κατά την εφαρμογή τους.)
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Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012.•
(Ρύθμιση της διάθεσης στην αγορά ανιχνευτών μετάλλων ή οργάνων ανίχνευσης ή 

διασκόπησης προς διερεύνηση του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.•

(Τροποποίηση του περί Αιμοδοσίας Νόμου για την περαιτέρω εναρμόνισή του με την Οδηγία

2011/38/ΕΕ της Επιτροπής της 11ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του Παραρτήματος

V της Οδηγίας 2004/33/ΕΚ όσον αφορά τις ανώτατες τιμές pH για προϊόντα συμπύκνωσης 

αιμοπεταλίων κατά τη λήξη της διάρκειας της ζωής τους στο πλαίσιο των απαιτήσεων 

ποιότητας και ασφάλειας του αίματος και των συστατικών του.)

Ο περί Εγγραφής Γιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.•
[Τροποποίηση του περί Εγγραφής Γιατρών Νόμου, ώστε:

να συσταθεί Συμβούλιο Ιατρικής Εκπαίδευσης για σκοπούς εφαρμογής της διμερούς 1.

συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής 

Δημοκρατίας για συνεργασία στον τομέα της υγείας,

να αναθεωρηθεί το καθοριζόμενο σε αυτόν τέλος το οποίο καταβάλλεται για την εγγραφή2.

στο ιατρικό μητρώο από £20 σε €300, καθώς και να μετατραπεί το εν λόγω ποσό από λίρες

σε ευρώ,

να αναθεωρηθεί το καθοριζόμενο σε αυτόν τέλος το οποίο καταβάλλεται για τη χορήγηση3.

πιστοποιητικού εγγραφής στο εν λόγω μητρώο σε οποιοδήποτε ιατρό το όνομα του οποίου

δε φαίνεται στο αντίγραφο του μητρώου που είναι δημοσιευμένο, ώστε να 

αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι αυτός είναι εγγεγραμμένος ιατρός, από £5 σε €50,

καθώς και να μετατραπεί το εν λόγω ποσό από λίρες σε ευρώ,

να καταβάλλεται από τους ενδιαφερομένους τέλος ύψους €200 για την αναγνώριση της 4.

ειδικότητάς τους, 

να εισαχθούν σε αυτόν διατάξεις σχετικά με τη δημιουργία ταμείου του Ιατρικού 5.

Συμβουλίου.]

Ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) (Αρ.•
2) Νόμος του 2011.
[Τροποποίηση του περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου, ώστε

να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του και να καταστεί αποτελεσματική η εφαρμογή

του.]

Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Τροποποίηση του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν 

ορισμένες διατάξεις του και να καταστεί αποτελεσματική η εφαρμογή του.)

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής •
Ανεπάρκειας του 2012 Νόμος του 2012.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής

ύψους €313.050.)
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Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2012 Νόμος•
του 2012.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το έτος 2012

ύψους €1.496.000.)

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2012 Νόμος του 2012.•
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2012 ύψους

€4.302.055.)

Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών)•
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.
[Τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας

και Τιμών) Νόμου για εναρμόνισή του με την Οδηγία 2010/84/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για την τροποποίηση, όσον

αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση, της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα

φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.]

Ο περί Εγγραφής Χειροπρακτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
(Τροποποίηση του περί Εγγραφής Χειροπρακτών Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν 

ορισμένες διατάξεις του και να αντιμετωπιστούν ορισμένα κενά και αδυναμίες που 

διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του.)

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.•
[Τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η 

εξουσία στους υγειονομικούς επιθεωρητές του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών

Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας να επιβάλλουν εξώδικα πρόστιμα, σε περίπτωση 

διάπραξης αδικημάτων που προβλέπονται στον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του 

Καπνίσματος) Νόμο και στους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.]

Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών (Τροποποιητικός)•
Νόμος του 2012.
(Τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμου,

ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του. Ειδικότερα, με το νόμο αυτό επήλθαν οι

ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

Αύξηση της διάρκειας της θητείας των μελών του Συμβουλίου Οπτικών Κύπρου από δύο1.

σε τρία έτη. 

Εισαγωγή σε αυτή διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες δύνανται να ασκούν το επάγγελμα2.

του οπτικού ή του τεχνικού οπτικού οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Οπτικών ή στο Μητρώο

Τεχνικών Οπτικών, αντίστοιχα, μόνο εφόσον έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους στο 

οικείο μητρώο, με την καταβολή σχετικού τέλους και την παρουσίαση στοιχείων 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης στο Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου.)

Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως•
Νόμος του 2012.
(Κατάργηση του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρώπινης 

Προελεύσεως Νόμου και θέσπιση νέας νομοθεσίας, η οποία εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο 
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νομοθετικό πλαίσιο για τη διενέργεια μεταμοσχεύσεων, στα πλαίσια εναρμόνισης της εθνικής

νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων 

οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση.)

Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) •
Κανονισμοί του 2011.
(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να εισαχθούν σε αυτούς έλεγχοι ως προς

την εισαγωγή, κατοχή και φύλαξη προϊόντων που περιέχουν την ουσία “ταπενταδόλη” για

πρόληψη ενδεχόμενης κατάχρησής της που δυνατόν να οδηγήσει σε εθισμό.)

Οι περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων (Τροποποιητικοί) •
Κανονισμοί του 2011.
[Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης

Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.]

Οι περί της Δημόσιας Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής (Καταργητικοί) •
Κανονισμοί του 2011.
(Κατάργηση των περί της Δημόσιας Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής Κανονισμών και 

κατ’ ακολουθίαν τερματισμός της λειτουργίας της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής.  

Παράλληλα, με τους κανονισμούς αυτούς επήλθαν ρυθμίσεις που αφορούν τα ακόλουθα:

Μεταβίβαση όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εν λόγω σχολής στη Δημοκρατία,1.

καθώς και τη μεταφορά και φύλαξη στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Υγείας των μητρώων στα οποία τηρούνταν τα στοιχεία των φοιτητών, των 

αποφοίτων και του ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού της, ώστε να είναι δυνατή η 

πρόσβαση σε αυτά των ατόμων τα οποία αφορούν τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα

και η εξασφάλιση σχετικών βεβαιώσεων από τους ενδιαφερομένους.

Συνέχιση υπό ή κατά της Δημοκρατίας οποιωνδήποτε δικαστικών διαδικασιών εκκρεμούν2.

υπό ή κατά της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής, η οποία υπεισέρχεται στις εν λόγω

διαδικασίες ως νόμιμος διάδοχος της σχολής αυτής.

Υλοποίηση υπέρ ή κατά της Δημοκρατίας οποιωνδήποτε θεραπειών έχουν διαταχθεί από3.

αρμόδιο δικαστήριο υπέρ ή κατά της εν λόγω σχολής.)

Οι περί  Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Διαδικασία Εγγραφής στα Μητρώα και •
Χορήγησης και Ανανέωσης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος) Κανονισμοί του 2012.
(Θέσπιση κανονισμών που καθορίζουν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής των 

νοσηλευτών και των μαιών στα μητρώα στα οποία τηρούνται τα στοιχεία τους, καθώς και τη 

διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης της άδειας ασκήσεως του 

επαγγέλματός τους.)

Οι περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, Κώδικας•
Πρότυπης Επαγγελματικής Πρακτικής στη Νοσηλευτική, Περίγραμμα Αρμοδιοτήτων
των Νοσηλευτών και Κώδικας Μαιευτικής Δεοντολογίας, Κώδικας Πρότυπης 
Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Μαιών και Κώδικας Επαγγελματικών 

Vouli 2012 Part B new_Layout 1  29/08/2012  12:12 ��  Page 159



Δέκατη Βουλευτική Περίοδος     Πρώτη Σύνοδος160

Αρμοδιοτήτων και Υποχρεώσεων των Μαιών) Κανονισμοί του 2012.
(Θέσπιση κανονισμών που καθορίζουν κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας, κώδικα πρότυπης

επαγγελματικής πρακτικής στη νοσηλευτική, περίγραμμα αρμοδιοτήτων των νοσηλευτών, 

κώδικα μαιευτικής δεοντολογίας, κώδικα πρότυπης επαγγελματικής συμπεριφοράς των μαιών

και κώδικα επαγγελματικών αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των μαιών, που δεσμεύουν

τους νοσηλευτές και τις μαίες ανάλογα με την περίπτωση και η παράβασή τους συνιστά 

πειθαρχικό αδίκημα.)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Τα σημαντικότερα θέματα που εξετάστηκαν από τις

κοινοβουλευτικές επιτροπές

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την καταστροφή παλαιών πυρομαχικών από•
την Εθνική Φρουρά (EΦ).

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την κατάσταση και τα •
αποθέματα των πυρομαχικών, καθώς και των ανταλλακτικών των οπλικών 
συστημάτων που διαθέτει η ΕΦ.

Ενημέρωση της επιτροπής για το σύστημα που εφαρμόζεται για την τοποθέτηση και•
μετάθεση των εθνοφρουρών στη βάση της μοριοδότησής τους και τα κριτήρια που
εφαρμόζονται για τις αποσπάσεις τους.

Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Άμυνας για την ανάληψη της •
κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της
ασφάλειας και της άμυνας.

Ενημέρωση της επιτροπής για τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας και προστασίας•
ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών που υπεγράφη από την κυβέρνηση της
Κυπριακής Δημοκρατίας και την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Ενημέρωση της επιτροπής για τα εξής θέματα:•
Η λειτουργία του προγράμματος ‘‘Γυμναστική στην Εθνική Φρουρά’’ - Αποτέλεσμα1.
έρευνας που ζήτησε η Βουλή από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ)
για τη φυσική κατάσταση των εθνοφρουρών. 
Tο καθεστώς που ισχύει για το Λόχο Αθλητών. 2.
Οι διευκολύνσεις που παρέχονται στους αθλητές.3.

Η λειτουργία του πεδίου βολής στο Καλό Χωριό, η φύλαξή του και ο κίνδυνος από•
την περισυλλογή μετάλλων από πολίτες μετά από ασκήσεις βολής και καταστροφές 
πυρομαχικών.

Η ανάγκη επανεξέτασης των διαδικασιών που ακολουθούνται  κατά την παραλαβή •
προμηθειών σίτισης της ΕΦ.

Η λειτουργία του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκστρατείας (ΣΝΕ) και η ανάγκη •
αναβάθμισής του.
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Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την παραλαβή και •
εκτέλεση του συμβολαίου για την αγορά των ελικοπτέρων της ΕΦ τύπου AW139
Agusta Westland.

Ενημέρωση της επιτροπής Άμυνας σε σχέση με τις υποχρεώσεις των εκ  πατρογονίας•
Ελλαδιτών που καλούνται να υπηρετήσουν στην ΕΦ, καθώς επίσης και παιδιών που
οι εκ καταγωγής Κύπριοι γονείς κατέχουν ξένη υπηκοότητα.

Ενημέρωση αναφορικά με τη στήριξη που το κράτος παρέχει στους τραυματίες της•
έκρηξης της 11ης Ιουλίου 2011 στη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης”.

Οι συνθήκες ασφάλειας του προσωπικού στην ΕΦ και το επίπεδο φύλαξης, •
συντήρησης και ελέγχου οπλικών συστημάτων και άλλου υλικού.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την πρόσφατη διαδικασία•
κατάταξης στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ).

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Ενημέρωση για την Κοινή Γεωργική Πολιτική.•

Ενημέρωση για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.•

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τη•
διαδικασία εγγραφής του χαλλουμιού ως προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης.

Η Γεωργική Σχολή Αυγόρου, η λειτουργία, η προσφορά, η εξέλιξη και τα πιθανά •
προβλήματά της.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την ανανέωση των συμβολαίων των •
ενοικιαστών των κυβερνητικών τσιφλικιών της επαρχίας Πάφου.

Αλιευτικά καταφύγια της Κύπρου - Τα προβλήματα των υφιστάμενων και ανάγκη •
επέκτασής τους ή δημιουργίας νέων.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί της Νεκρής Ζώνης.•

Τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται στους αγρότες από τη μη συμπερίληψη•
των καλλιεργήσιμων κτημάτων τους που βρίσκονται στη Νεκρή Ζώνη στο Σχέδιο 
Εκταρικής Επιδότησης και η ανάγκη επίλυσής τους.
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών του Συμβουλίου Αποφυλάκισης •
Κρατουμένων επ’ Αδεία.

Η προστασία και η ενδυνάμωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων με •
αναπηρίες που αφορούν το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 
Αναπηρίες.

Τα προβλήματα που απασχολούν τους ασθενείς με καρκίνο και τους συγγενείς τους•
και η πιθανή παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων των καρκινοπαθών και των 
οικογενειών τους.

Τα προβλήματα των νεφροπαθών και η πιθανή παραβίαση των ανθρώπινών τους •
δικαιωμάτων.

Τα προβλήματα κοινωνικής επανένταξης που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες που έχουν•
νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Αθαλάσσας.

Ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την •
Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση.

Τα προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι στο αεροδρόμιο•
Λάρνακας.

Η Ετήσια Έκθεση του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα•
για το έτος 2010, τα προβλήματα και επίλυσή τους.

Τα δικαιώματα των ατόμων με απώλεια ακοής και των παιδιών με κοχλιακά εμφυτεύματα•
σε σωστή και άμεση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η ανάγκη προαγωγής και προστασίας των δικαιωμάτων του ασθενούς πολίτη, η •
εφαρμογή των προνοιών του περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των 
Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου, τα πιθανά προβλήματα και τα κενά.

Οι κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις από τον αποκλεισμό της ομάδας των παιδιών•
με ειδικές ανάγκες που υπάγονται στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, η οποία 
επωφελείτο από τις αθλητικές δραστηριότητες και τα προγράμματα των Ειδικών
Ολυμπιακών.

Η ανάγκη υπογραφής και κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.•

Vouli 2012 Part B new_Layout 1  29/08/2012  12:12 ��  Page 163



Δέκατη Βουλευτική Περίοδος     Πρώτη Σύνοδος164

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Παγκύπριας Έρευνας για την Ισότητα στην •
Εργασία και Απασχόληση.

Η ανάγκη για δημιουργία κέντρων αποκατάστασης στα νοσηλευτικά ιδρύματα της •
Κύπρου για ικανοποίηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των αναγκών των 
ασθενών και η επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Παρουσίαση και υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα•
Ανδρών και Γυναικών 2007-2013.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας

Η αναγκαιότητα ενεργειακών επανασχεδιασμών και ο ρόλος των ανανεώσιμων•
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.•

Η πολιτική της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μαρίνων για αναβάθμιση•
του τουριστικού προϊόντος. 

Η δημιουργία καζίνου στην Κύπρο και οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που•
θα προκύψουν. 

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατασκευή του ενεργειακού κέντρου στο •
Βασιλικό και στη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα.

Οι αυξημένες χρεώσεις των κρατικών υπηρεσιών (σταθερή τηλεφωνία, ηλεκτρικό•
ρεύμα, νερό κ.ά.) και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές και την ανάπτυξη.

Ο ρόλος της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς.•

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

Τα προβλήματα ανάπτυξης και αξιοποίησης της ακίνητης ιδιοκτησίας από τους •
κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται στις βρετανικές βάσεις.

Η αναγκαιότητα λήψης μέτρων για ενίσχυση της Κύπρου ως επιχειρηματικού κέντρου.•

Η αναγκαιότητα συνεργασίας των πανεπιστημίων της Κύπρου με επιχειρήσεις για•
την αξιοποίηση νέων επιστημόνων και την καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους 
επιστήμονες.
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Προβλήματα ανανέωσης συμβάσεων/μισθώσεων στις κυβερνητικές βιομηχανικές •
περιοχές.

Η εξαγγελθείσα κινεζική επένδυση στο χώρο του παλαιού αεροδρομίου Λάρνακας•
και η θέση της κυβέρνησης έναντι του αιτήματος των επενδυτών για εκμίσθωση του
χώρου για διάρκεια πενήντα ετών.

Η ανάγκη λήψης μέτρων για μείωση των κλοπών και της εμπορίας μετάλλων.1.
Το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει την αγοραπωλησία μετάλλων από ιδιωτικούς2.
φορείς και η ανάγκη για αποτελεσματικότερους ελέγχους από τις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι μικρομεσαίες •
επιχειρήσεις από τις υπερβολικά αυξημένες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και οι 
συνέπειες που προκύπτουν από τη μη ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας
λόγω της υψηλής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τα •
θέματα των υδρογονανθράκων.

Η ανάγκη τροποποίησης του περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών 1.
Δικαιωμάτων Νόμου.
Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την 2.
εφαρμογή του νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα και τα προβλήματα που 
δημιουργούνται στις επιχειρήσεις.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Οι νομοθετικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.•

Ενημέρωση αναφορικά με τις εξελίξεις στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο•
(ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-2020.   

Πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου για ένα κοινό σύστημα φόρου επί των •
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και τροποποίηση της Οδηγίας 2008/7/ΕΚ.

Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2012•
[COM(2011)777].

Τα νομοθετικά μέτρα που περιλαμβάνονται στο πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης,•
τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2012. 
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Προσχέδιο διεθνούς συμφωνίας για την ενισχυμένη οικονομική ένωση.•

Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την •
τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των 
ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών.

Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά•
με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημόσιου 
συμφέροντος.

Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά - Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και•
την ενίσχυση της εμπιστοσύνης “Μαζί για μια νέα ανάπτυξη”.

Το Σύμφωνο για το Ευρώ+ (Euro Plus Pact).•

Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη •
θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)
[COM(2011)874], τελικό.

Το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα της Κύπρου για το 2012 στο πλαίσιο της •
στρατηγικής “Ευρώπη 2020”. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Η ανάγκη κατοχύρωσης των επαγγελματικών προσόντων στην αγορά εργασίας στην•
Κύπρο.

Η εργοδότηση κοινοτικών εργαζομένων και εργαζομένων από τρίτες χώρες μετά την•
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη διαδικασία υιοθεσιών στις Υπηρεσίες •
Κοινωνικής Ευημερίας.

Η άρνηση του διοικητικού συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου να αναγνωρίσει•
το δικαίωμα συνδικαλιστικής οργάνωσης του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του 
πανεπιστημίου.

Ο εκσυγχρονισμός του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου και συγκεκριμένα του •
άρθρου 41, έτσι ώστε να αποτρέπεται η άνιση μεταχείριση των πολιτών που 
διεκδικούν συντάξεις χηρείας λόγω μακρόχρονων και σταθερών συμβιωτικών 
σχέσεων πέραν του γάμου.
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Η άρνηση των ασφαλιστικών εταιρειών να ασφαλίζουν τα αυτοκίνητα των •
ηλικιωμένων ατόμων και τα υψηλά ασφάλιστρα που απαιτούν, για να προχωρήσουν
στην ασφάλισή τους.

Πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αυτοτελώς εργαζόμενοι ενόψει της •
οικονομικής κρίσης και του αυξανόμενου ποσοστού ανεργίας.

Η συμβολή των σχεδίων απασχόλησης στην αντιμετώπιση του προβλήματος της •
ανεργίας.

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου.  •

Κοινωνικά και εργασιακά προβλήματα ομογενών που έχουν εγκατασταθεί στην•
Κύπρο.

Η συνεχής αύξηση της ανεργίας και τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται.•

Η ανάγκη νομοθετικής ή άλλης ρύθμισης για υποχρέωση των εργοδοτών που •
αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα να
προσλαμβάνουν προσωπικό από τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.

Η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων θεσμοθέτησης της ελληνικής γλώσσας ως απαραίτητου•
προσόντος για εργοδότηση προσωπικού στους τομείς των υπηρεσιών και άλλων 
συναφών κλάδων.

Οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από την ανεξέλεγκτη χρήση ακατάλληλων •
μηχανημάτων και επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών και η ανάγκη καλύτερου
και αποτελεσματικότερου ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

Ο έλεγχος της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πρότυπου CE σε εγκαταστάσεις και •
προϊόντα και τα προβλήματα ασφάλειας που προκύπτουν.

Τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης των έκτακτων εργατών πυρόσβεσης.•

Η διαδικασία πρόσληψης τακτικού και εποχιακού προσωπικού στις διάφορες •
υπηρεσίες του δημοσίου.

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

Ενημέρωση για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από τη μεταφορά της •
αρμοδιότητας παροχής επιδόματος μονογονιού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Vouli 2012 Part B new_Layout 1  29/08/2012  12:13 ��  Page 167



Δέκατη Βουλευτική Περίοδος     Πρώτη Σύνοδος168

Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Υπηρεσία 
Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών και τις αλλαγές στα κριτήρια
και τον τρόπο υπολογισμού του επιδόματος αυτού.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Αίτημα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) για κυπριοποίηση 
αριθμού ξένων ποδοσφαιριστών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Ο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος.•

Τα προβλήματα που τυχόν προκύπτουν από τη μη ανταπόκριση υπηρεσιών του •
κράτους προς το κοινό και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης - Εξυπηρέτηση του πολίτη.•

Κριτήρια με τα οποία γίνονται αποσπάσεις λειτουργών του δημοσίου στη Μόνιμη •
Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ).

Η ανάγκη θεσμοθέτησης κριτηρίων αναφορικά με τις αποσπάσεις, τις μεταθέσεις και•
τις προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία.

Οι δυνατότητες της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) να ανταποκριθεί•
στις καταστάσεις των ολιγοπωλίων που έχουν δημιουργηθεί στην Κύπρο.

Η διασφάλιση της εφαρμογής κανόνων ηθικής και δεοντολογίας από μέρους των •
γιατρών.

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

Η νομοθετική διευκρίνιση του εύρους και των παραμέτρων της βουλευτικής ασυλίας.•

Η λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος.•

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Θέματα οικογενειακού θεσμού.•

Η πορεία υλοποίησης και εφαρμογής του προγράμματος μηχανογράφησης της •
δικαστικής υπηρεσίας.
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Η εφαρμογή του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς•
Χώρους Νόμου του 2008.

Η ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας που διέπει το “πόθεν έσχες” μετά τη σχετική•
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η Εμπορική Συμφωνία Κατά της Πλαστογραφίας (ACTA) - Προστασία των •
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης, 
πληροφόρησης και επικοινωνίας;

Τα θέματα δικαιοσύνης και ασφάλειας που θα εξεταστούν κατά την κυπριακή •
Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το καθεστώς λειτουργίας του χώρου κράτησης απαγορευμένων μεταναστών στην •
περιοχή Μεννόγειας.

Η λειτουργία της Europol, o ρόλος των εθνικών αρχών στη διαμόρφωση και •
εφαρμογή των αποφάσεών της και η δυνατότητα άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου
σε σχέση με τις δραστηριότητές της.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή του περί Φόρου Προστιθέμενης•
Αξίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την καθυστέρηση στη λήψη επιδομάτων •
τέκνου για τις πολύτεκνες οικογένειες λόγω αλλαγής στη διαδικασία παροχής τους
ύστερα από την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Η επενδυτική πολιτική και η σωστή διαχείριση των ταμείων συντάξεων των •
ημικρατικών οργανισμών.

Ενημέρωση για την πορεία των οικονομικών μέτρων.•

Ενημέρωση για τη δέσμη των οικονομικών μέτρων.•

Ενημέρωση της επιτροπής για τους μηχανισμούς στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης•
και τις πρόσφατες εξελίξεις.

Ενημέρωση για την παρούσα οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση.•

Ενημέρωση για την πορεία της κυπριακής οικονομίας. •
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Ενημέρωση της επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών και το Διοικητή της •
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την παρούσα οικονομική και δημοσιονομική 
κατάσταση. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας

Αξιολόγηση και ενημέρωση για το βαθμό υλοποίησης του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής•
Κατάρτισης. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεαρές μετανάστριες στη δευτεροβάθμια •
εκπαίδευση και παρουσίαση της πρόσφατης έρευνας του Μεσογειακού Ινστιτούτου 
Μελετών Κοινωνικού Φύλου για το θέμα αυτό.

Τα γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη νέα σχολική περίοδο τα σχολεία•
του Ριζοκαρπάσου και η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισής τους.

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και αποκέντρωση - Η ανάγκη δημιουργίας πανεπιστημιακών•
σχολών στη Λάρνακα.

Ο τρόπος και τα κριτήρια επιλογής από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού των •
πόλεων και των περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων
“Κύπρια”.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αγγλική Σχολή.•

Η διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων των αντικαταστατών στα σχολεία και τα•
προβλήματα που προκύπτουν.

Ο κίνδυνος αφανισμού της κυπριακής χειροτεχνίας και του λαϊκού πολιτισμού και οι •
πολιτικές του κράτους για τη διάσωσή τους.

Η στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και οι ελλείψεις•
που παρατηρούνται στις διαδικασίες ελέγχου ιδιωτικών, κοινοτικών και κρατικών 
νηπιαγωγείων.

Τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας για την ασφάλεια των σχολείων και•
των σχολικών χώρων.

Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών στις σχολικές μονάδες.•

Το νέο ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κύπρου στην περιοχή Πύλας.•
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Η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης•
(ΚΙΕ).

Οι τρόποι χρηματοδότησης των ποδοσφαιρικών σωματείων Α΄ κατηγορίας της ΚΟΠ.•

Οι καταγγελίες από προέδρους αθλητικών σωματείων για μεροληπτική συμπεριφορά•
διαιτητών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Η αναγκαιότητα παρουσίας καθηγητών σωματικής αγωγής και μουσικής στα •
δημοτικά σχολεία για τα μαθήματα της γυμναστικής και της μουσικής.

Ο τρόπος λειτουργίας του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου•
(ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ) και η διακρατική συμφωνία Κύπρου-Ελλάδας.

Η αναγκαιότητα χαρτογράφησης της ανώτατης εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής)•
στην Κύπρο. 

Η ανάγκη επανεξέτασης και άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου στην αύξηση των •
διδάκτρων στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Οι αυξήσεις στα δίδακτρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου και οι καταγγελίες•
για αθέτηση της δέσμευσης των ιδιοκτητών των ιδιωτικών πανεπιστημίων για 
διατήρηση των διδάκτρων στα περσινά επίπεδα.

Η αναγκαιότητα δημιουργίας επιστημονικής επιτροπής για την αξιολόγηση του •
θεσμού και των αποτελεσμάτων των παγκύπριων εξετάσεων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας•
για το 2010.

Ετήσια Έκθεση του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 2010.•
[Στα πλαίσια της εξέτασης της πιο πάνω ετήσιας έκθεσης εξετάστηκαν όλα τα 

υπουργεία ως ακολούθως:

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.1.
(7.2.2012)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.2.
(14.2.2012)

Υπουργείο Υγείας.3.
(28.2.2012)
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Υπουργείο Άμυνας.4.
(20.3.2012)

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.5.
(27.3.2012)

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.6.
(3.4.2012)

Υπουργείο Οικονομικών.7.
(24.4.2012)

Υπουργείο Εξωτερικών.8.
(8.5.2012)

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.9.
(15.5.2012)

Υπουργείο Εσωτερικών.10.
(22.5.2012)

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.11.
(26.6.2012)]

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας για την•
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας για το •
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010. 

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας για το •
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010. 

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας για το •
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011. 

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας για την•
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας για την•
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011. 

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας για τον •
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας για τον •
Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για το έτος που έληξε την 31η

Δεκεμβρίου 2010.
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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.

Ενημέρωση αναφορικά με την παραλαβή και την εγκατάσταση του συστήματος •
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας γνωστού ως “LEFCO”.

Η πληρωμή του ποσού των €3,5 εκατομ. για την αγορά μεταχειρισμένων •
ανταλλακτικών για τα δύο ελικόπτερα Agusta Westland 139 και η ενδεχόμενη 
παράβαση της σύμβασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 
κατασκευαστή/προμηθευτή.

Η εξέταση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για την επιλογή συντονιστών •
οργανωτικών θεμάτων για τις ανάγκες της κυπριακής Προεδρίας.

Ενημέρωση της επιτροπής αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για•
την πρόσληψη του επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες της κυπριακής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αναγκαιότητα ελέγχου της δραστηριότητας και των λογαριασμών του Ιδρύματος •
Πολιτισμού Κύπρου.

Οι όροι και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά την ανανέωση της παροχής•
άδειας χρήσης του χώρου στην περιοχή “Δασούδι” του ΚΟΤ στη Λεμεσό από τον
ΚΟΤ στον ιδιώτη ενοικιαστή και η ανάθεση σημαντικών έργων ανάπλασης του χώρου
στον ενοικιαστή βάσει των προνοιών του νέου συμβολαίου.

Η σκοπούμενη μετακίνηση του Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας Πάφου σε νέο •
κτίριο με υπερδιπλάσιο ενοίκιο, οι σκοπιμότητες της μετακίνησης και το ενδεχόμενο 
διασπάθισης δημόσιου χρήματος.

Έλεγχος των δραστηριοτήτων, της εσωτερικής λειτουργίας και της οικονομικής •
διαχείρισης του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

Οι διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί κατά την προκήρυξη και κατακύρωση της •
προσφοράς για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ 2012.

Έλεγχος των δραστηριοτήτων, της εσωτερικής λειτουργίας και της οικονομικής •
διαχείρισης του Ινστιτούτου Κύπρου.

Η απευθείας ανάθεση εργασιών στο δήμο Πάφου κατά παράβαση των νόμιμων •
διαδικασιών και η πιθανή διασπάθιση δημόσιου χρήματος.
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Η δημιουργία φορέα με σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη χρηματοδότηση•
του τερματικού σταθμού αποθήκευσης πετρελαιοειδών στο Βασιλικό και οι 
διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την κατασκευή του τερματικού σταθμού.

Έλεγχος της σύμβασης του κράτους με τη μονάδα επεξεργασίας στερεών •
αποβλήτων στην Κόση.

Η αναγκαιότητα ενημέρωσης της επιτροπής για τις διαδικασίες και το ύψος των •
εκτιμήσεων των κρατικών ακινήτων παρά το ξενοδοχείο “Hilton” στη Λευκωσία, τα
οποία θα προσφερθούν από την κυβέρνηση για κοινή επένδυση με το Κατάρ.

Οι πληροφορίες για αποκλίσεις στην εκτίμηση της αξίας του ακινήτου για την •
ανάπτυξη με το Κατάρ στη Λευκωσία και η πιθανή διασπάθιση δημόσιου χρήματος
από την υποτίμηση της αξίας του ακινήτου.

Έλεγχος των κρατικών δαπανών/χορηγιών προς τους έξι νέους δήμους.•

Η διαχείριση των κονδυλίων που προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης •
Πατατοκαλλιέργειας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Η σωτηρία της λίμνης Μαγκλή από την οικιστική ανάπτυξη.•

Τα προβλήματα της ασφαλούς αποθήκευσης και οι διαδικασίες εξαγωγής υλικών•
από αμίαντο.

Η ρύπανση που πιθανόν να προκαλείται από την αδυναμία περισυλλογής σκυβάλων•
στις μεμονωμένες κατοικίες, καθώς και τα ενδεχόμενα προβλήματα στους 
υδροφορείς από τις αποχετεύσεις.

Η ανάγκη ριζικής αλλαγής της πολιτικής για τη μεμονωμένη κατοικία και οι επιπτώσεις•
στο περιβάλλον.

Ο σχεδιασμός λειτουργίας λατομείου και σκυροθραυστικής μονάδας μεταξύ των •
χωριών Λεύκαρα, Μαθιάτης, Λυθροδόντας, Δελίκηπος και του κρατικού δάσους του
Μαχαιρά και η λειτουργία λατομείων στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Λάρνακας 
(Μοσφιλωτή, Σια, Πυργά, Κόρνος).

Ο τρόπος διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.•

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος από τον Υπουργό •
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Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε θέματα που αφορούν το 
περιβάλλον ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η τεράστια ποσότητα ξηρών χόρτων που θα προκύψει στην ύπαιθρο και τα δάση•
λόγω της φετινής βροχόπτωσης και τα τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα που
θα προκληθούν σε σχέση με την εκδήλωση και επέκταση δασικών πυρκαγιών.

Η προστασία του κυπριακού νερόφιδου natrix-natrix.•

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον στο χωριό Πέρα Χωριό Νήσου λόγω της λειτουργίας•
βιομηχανικών μονάδων.

Οι επιπτώσεις στο ευαίσθητο περιβάλλον της Αλυκής Λάρνακας από την απόρριψη •
τοξικών αποβλήτων.

Η κατάσταση του περιβάλλοντος στον υδροβιότοπο της Αλυκής Λάρνακας.•

Ο χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών στην κοινότητα Μαραθούντας, τα σοβαρά •
προβλήματα οχληρίας που προκύπτουν και η ανάγκη δημιουργίας νέου χώρου 
εναπόθεσης και επεξεργασίας αδρανών υλικών στην Πάφο.

Η διαδικασία αποκατάστασης των χώρων των εγκαταλελειμμένων σκυβαλότοπων•
στην επαρχία Πάφου.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος σχετικά με την •
Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)
[COM(2011)874], τελικό.

Οι λόγοι εγκατάλειψης του κέντρου περιβαλλοντικής πληροφόρησης στο Κάβο•
Γκρέκο.

Η διάβρωση της παραλίας στην Κύπρο και ο κίνδυνος επιδείνωσης του φαινομένου•
λόγω έλλειψης μέτρων.

Η ανάγκη προώθησης μέτρων και παροχής κινήτρων για προστασία, ανάδειξη και •
προβολή της τουλίπας στις κοινότητες Στρουμπιού και Πολεμίου της επαρχίας
Πάφου.

Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία πρατηρίων πετρελαιοειδών. •
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων

Οι σημερινές εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων.•

Ζητήματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους.•

Η πορεία υλοποίησης της τιτλοποίησης, τα κενά, οι αδυναμίες, τα προβλήματα και•
οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

Η ανάγκη ανέγερσης νέων στεγαστικών μονάδων σε χαλίτικη γη στην Κοφίνου για •
στέγαση των προσφύγων.

Τα προβλήματα με την παλαιότητα των οικοδομών στο συνοικισμό Αγίου Ελευθερίου•
στα Λατσιά.

Η καθυστέρηση παραχώρησης δανείων από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης •
Κατανομής Βαρών.

Η απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Κιτίου να κατεδαφίσει υφιστάμενα •
υποστατικά στα οποία διαμένουν πρόσφυγες και ευρίσκονται εντός των κοινοτικών
ορίων.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές με εγκλωβισμένους γονείς.•

Η στασιμότητα που παρατηρείται στο θέμα της αναστήλωσης του μοναστηριού  του•
Αποστόλου Ανδρέα και οι τρόποι αντιμετώπισής της.

Η δέσμευση των κατεχόμενων περιουσιών των προσφύγων με ΜΕΜΟ από τις •
εμπορικές τράπεζες.

Ενημέρωση για το θέμα που προέκυψε μεταξύ του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης •
Κατανομής Βαρών και της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας σε σχέση με την 
εκταμίευση κονδυλίων για την κάλυψη εγκρίσεων του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών.

Η ανάγκη εξέτασης της δυνατότητας για παραχώρηση αγροτικών επιδοτήσεων στους•
πρόσφυγες ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας και στους εγκλωβισμένους.

Ενημέρωση για τη μελέτη του Συμβουλίου Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης•
που αφορά την πιθανότητα απελευθέρωσης της Αμμοχώστου.

Ενημέρωση για το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την επιστροφή•
του περίκλειστου τμήματος της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της.
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Ενημέρωση για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την απογραφή του •
πληθυσμού του 2011 και οδήγησαν στη μετακίνηση πληθυσμού από την ενορία 
Αποστόλου Ανδρέα στην ενορία Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου, με αποτέλεσμα τη 
δραστική μείωση του ύψους της κρατικής χορηγίας του κοινοτικού συμβουλίου 
Κολοσσίου.

Ενημέρωση αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση του Μάικ Τύμβιου.•

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων

Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του νέου συστήματος δημόσιων επιβατικών •
μεταφορών.

Tα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αστικών ταξί.•

Το σύστημα εκπαίδευσης των οδηγών - Η διαδικασία παραχώρησης αδειών •
οδήγησης - Ποιος εκπαιδεύει τους εκπαιδευτές;

Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας έκδοσης αδειών οδήγησης.1.
Διαδικασίες έγκρισης ή/και χορήγησης αδειών οδήγησης σε αλλοδαπούς οδηγούς.2.

Τροχαία δυστυχήματα: Τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης μιας κοινωνικής •
μάστιγας - Αξιολόγηση των συμπερασμάτων και των προτάσεων - Αναγκαία μέτρα
και τρόποι εφαρμογής τους.

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια για την περίοδο 2012-2020.•

Τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται στους ιδιοκτήτες των ακινητοποιημένων•
αυτοκινήτων για τις οφειλές τους προς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και η ανάγκη 
αντιμετώπισης αυτού του φαινόμενου.

Ενημέρωση για τα πιθανά προβλήματα που προκύπτουν μετά την άρνηση της •
Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας να ανανεώσει την επαγγελματική άδεια 
ηλεκτρολόγου-εγκαταστάτη σε αριθμό ηλεκτρολόγων.

Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς - Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην •
κατακύρωση των προσφορών.

Το οδικό δίκτυο της πόλης και επαρχίας Πάφου: •
Δρόμος Επισκοπής-Νατάς.1.
Η πορεία σχεδιασμού και κατασκευής του οδικού δικτύου των δήμων Πόλης 2.
Χρυσοχούς, Γεροσκήπου και Πέγειας.
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Η ανάγκη κατασκευής λιμενοβραχίονα/κυματοθραύστη στο λιμανάκι της Κάτω3.
Πάφου για την προστασία του χερσαίου χώρου και των σκαφών από τις ζημιές
που προκαλούν οι κακοκαιρίες.

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο δρόμο αεροδρομίου-τουριστικής περιοχής•
Πάφου και στην προέκτασή του μέχρι την Πέγεια. 

Η ανάγκη επίσπευσης της κατασκευής του δρόμου Λεμεσού-Σαϊττά, ώστε να •
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αυτοκινητόδρομος ελεύθερης •
Αμμοχώστου-Λάρνακας και η ανάγκη επιδιόρθωσής του.

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην αναβάθμιση του δρόμου Κιτίου-Μαζωτού•
και η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για ολοκλήρωση του έργου.

Η ανάγκη βελτίωσης ενός μικρού τμήματος (7χμ.) του οδικού δικτύου από τις •
κοινότητες Αγίας Ειρήνης και Κανναβιών προς Λευκωσία, έτσι ώστε να γίνει πιο 
εύκολη και ασφαλής η διακίνηση των κατοίκων της περιοχής.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Ενημέρωση της επιτροπής για την πορεία υλοποίησης του Γενικού Συστήματος•
Υγείας (ΓΕΣΥ).

Οι διαδικασίες λήψης απόφασης για αποστολή ασθενών στο εξωτερικό από τα •
νενομισμένα ιατροσυμβούλια.

Η ανάγκη κάλυψης των αναγκών του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών•
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με μέσα για αερομεταφορά ασθενών στο 
εξωτερικό, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας στην απομονωμένη περιοχή του διαμερίσματος•
Τηλλυρίας.

Τα προβλήματα, οι επιπτώσεις, οι παρενέργειες και οι κίνδυνοι που απορρέουν για•
τη δημόσια υγεία από τον πολλαπλασιασμό και την αύξηση της παρουσίας των 
τρωκτικών σε κατοικημένες περιοχές, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης του 
φαινομένου αυτού.

Η λειτουργία της Μεταμοσχευτικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και η•
ανάγκη για εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον τομέα των 
μεταμοσχεύσεων.
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Εξέταση των καταγγελιών για έξαρση κρουσμάτων καρκίνου στην περιοχή Βρυσούλλων.•

Η δημιουργία της πρώτης κυπριακής βιοτράπεζας για βιοїατρική έρευνα - Προοπτικές•
και οφέλη στον τομέα της ιατρικής στην Κύπρο μέσω της ανάπτυξης της ιατρικής 
γνώσης και ενδεχόμενη πρόθεση δημιουργίας ανάλογης τράπεζας από πλευράς του
κράτους.

Η λειτουργία των χειρουργικών κλινικών και τμημάτων των κρατικών νοσηλευτηρίων.•

Η ακαταλληλότητα και η επικινδυνότητα του κτιρίου του Γενικού Χημείου του •
Κράτους.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τις διαδικασίες και τους •
κανονισμούς που διέπουν αποφάσεις του αρμόδιου υπουργείου για πληρωμές 
νοσηλείας σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Συμπληρώματα διατροφής που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά - Η ανεξέλεγκτη•
χορήγηση και χρήση - Πώς εντοπίζονται τα σκευάσματα αναβολικών ή άλλων 
νοθευμένων συμπληρωμάτων διατροφής; - Μπορεί να ελεγχθεί η χορήγηση και η 
διακίνησή τους; - Ποιοι οι κίνδυνοι από την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία και χρήση;

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη λειτουργία ογκολογικών•
και ακτινοθεραπευτικών τμημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Γενικό 
Νοσοκομείο Λεμεσού.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη μη εύρυθμη λειτουργία του Γενικού •
Νοσοκομείου Λάρνακας, με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, και η
ανάγκη ανέγερσης νέας πτέρυγας.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη μη εύρυθμη λειτουργία του νέου Γενικού•
Νοσοκομείου Αμμοχώστου, με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, είτε αυτά
οφείλονται στην έλλειψη προσωπικού είτε σε βλάβη ή σε μη λειτουργία των ιατρικών
μηχανημάτων.

Τα μέτρα που λήφθηκαν από τους αρμοδίους για την προστασία της δημόσιας υγείας•
από τους κινδύνους που προέκυψαν λόγω της ακαταλληλότητας των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.

Το θέμα που αφορά τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας που ρυθμίζει το επάγγελμα του•
αισθητικού.

Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα κλινικά εργαστήρια και η άδεια λειτουργίας •
κλινικών εργαστηρίων.
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Τα αυξημένα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι μας, τα •
έκτακτα περιστατικά και η ανάγκη προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων από τα
νοσοκομεία.

Η διαφορετική γνωμάτευση ιατρών του ιδιωτικού τομέα και ιατρών των ιατρικών •
συμβουλίων του δημοσίου για την ικανότητα εργασίας ενός ασθενούς.

Η άσκηση της ομοιοπαθητικής στην Κύπρο, η συνταγογράφηση ομοιοπαθητικών •
φαρμάκων και η εξέταση νομοθετικής ρύθμισης του όλου θέματος.

Προβλήματα και πιθανές παρενέργειες στους ασθενείς από την αλλαγή συγκεκριμένων•
φαρμάκων που διατίθενται από τα κρατικά νοσηλευτήρια και τρόποι αντιμετώπισης
του όλου προβλήματος.

Τα προβλήματα στη δημόσια υγεία που προκαλεί ο υπερπληθυσμός των •
κουνουπιών σε ορισμένες περιοχές της Κύπρου (π.χ. Ζακάκι Λεμεσού, Λάρνακα
κ.λπ.).

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τα μέτρα που λαμβάνει το •
κράτος για την αποκατάσταση (φροντίδα, εκπαίδευση και θεραπεία) παιδιών με 
σοβαρές χρόνιες νευροαναπτυξιακές παθήσεις (π.χ. εγκεφαλική παράλυση, 
αυτισμός) και η ανάγκη δημιουργίας εξειδικευμένων κέντρων αποκατάστασης για τα
παιδιά αυτά.

Οι χρόνιοι ασθενείς και η παραπομπή τους από τα δημόσια νοσηλευτήρια σε •
ιδιωτικά, τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές για υποδοχή τέτοιων ασθενών, και
τα προβλήματα που δημιουργούνται, καθώς τίθεται σε κίνδυνο η ζωή τους.

Η εφαρμογή της νομοθεσίας που ρυθμίζει το επάγγελμα του ψυχολόγου και τα •
κριτήρια και η διαδικασία εγγραφής ψυχολόγων στα σχετικά μητρώα.

Η προώθηση και κυκλοφορία ηλεκτρονικών τσιγάρων στην κυπριακή αγορά και η•
ανάγκη προστασίας των καταναλωτών.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας αναφορικά με την τιμολογιακή •
πολιτική του κράτους για τα φάρμακα, καθώς και τα πρόσφατα δημοσιεύματα σε
σχέση με τις υψηλές τιμές διάθεσης ορισμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην
αγορά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Επισκέψεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Επίσκεψη στο στρατόπεδο Νίκου Ευαγόρου στην Παλόδεια.•
(2.12.2011)

Επίσκεψη στη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης”.•
(19.12.2011)

Επίσκεψη στο στρατόπεδο Νίκου Καρεφυλλίδη (ΝΠΑΝ17Α-παρατηρητήριο ναυτικού)•
(Αγία Νάπα).
(20.12.2011)

Επίσκεψη στο φυλάκιο ΣΤΕΚ του 611 ΤΠ (Δερύνεια).•
(20.12.2011)

Επίσκεψη στο φυλάκιο “Κρεμμός” του 216 ΤΠ/5ον Σύνταγμα της ΙΙ Μεραρχίας Πεζικού.•
(21.12.2011)

Επίσκεψη στο φυλάκιο “Κομμόροτσος” του 201 ΤΠ/5ον Σύνταγμα της ΙΙ Μεραρχίας •
Πεζικού (Κοκκινοτριμιθιά).
(21.12.2011)

Επίσκεψη στο στρατόπεδο Αντιστράτηγου Βασίλειου Σταμπουλή στον Άγιο Ιωάννη•
(ΕΛΔΥΚ). 
(21.12.2011)

Επίσκεψη στο φυλάκιο “Μάρκουλλος” του 346 ΤΠ/1ον Σύνταγμα της I Μεραρχίας •
Πεζικού (Αθηένου).
(27.12.2011)

Επίσκεψη στο στρατόπεδο Γρηγόρη Αυξεντίου (Κόση).•
(27.12.2011)

Επίσκεψη στο στρατόπεδο Χρ. Κέλη και Μ. Στυλιανού στην Κισσόνεργα [(VIII) •
Ταξιαρχία Πεζικού].
(28.12.2011)

Επίσκεψη στη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης”.•
(7.6.2012)
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Επίσκεψη στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, για να ενημερωθεί σε θέματα της•
αρμοδιότητάς της.
(14.6.2012)

Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λάρνακας.•
(16.7.2012)

Επίσκεψη στο στρατόπεδο Ηλία Παπακυριακού στην Αθαλάσσα, για να •
παρακολουθήσει τη διαδικασία της κλήρωσης των δοκιμίων έκθεσης ιδεών των 
υποψήφιων βαθμοφόρων (ΥΒ) 2012Β΄ ΕΣΣΟ.
(17.7.2012)

Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λεμεσού.•
(18.7.2012)

Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Πάφου.•
(19.7.2012)

Επίσκεψη στο γραφείο του Υπουργού Άμυνας στη Λευκωσία, στην επίδοση των •
ονομαστικών καταστάσεων με τη σειρά επιτυχίας των υποψήφιων βαθμοφόρων (ΥΒ)
της 2012Β΄ ΕΣΣΟ από τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου στην 
παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
(24.7.2012)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

Επίσκεψη στα νέα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με •
Αναπηρίες.
(26.9.2011)

Επίσκεψη στη Νεφρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.•
(14.11.2011)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Επίσκεψη στο κοινοβούλιο του Ισραήλ.
(23-26.7.2012)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Λυκαβηττού.•
(12.9.2011 )
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Επίσκεψη στο Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄-Δασούπολη.•
(12.9.2011)

Επίσκεψη στην έκθεση του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού•
για τα 40χρονά του στην αίθουσα “Ειρήνη” (στο τέρμα της οδού Λήδρας).
(29.11.2011)

Επίσκεψη στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου (Κύκλος Β΄) για παρακολούθηση •
διδασκαλίας μαθήματος με βάση τα νέα αναλυτικά προγράμματα.
(17.1.2012)

Επίσκεψη στα γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).•
(31.1.2012)

Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄-Πλατύ (Αγλαντζιά) στα πλαίσια•
της πραγματοποίησης του παγκύπριου εράνου σε όλα τα εκπαιδευτήρια της Κύπρου
για ενίσχυση άπορων μαθητών στην Ελλάδα.
(21.2.2012)

Επίσκεψη αντιπροσωπίας της επιτροπής στην Αθήνα.  Στα πλαίσια της επίσκεψης•
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Έλληνα Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη, με τον Υπουργό Εθνικής
Άμυνας της Ελλάδας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο και με αντιπροσωπία της Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.
(12-13.3.2012)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών (επαρχία Λάρνακας).•
(9.3.2012)

Η επιτροπή συνόδευσε τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων σε εκδήλωση•
του δήμου Αγλαντζιάς, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Σχολικής 
Εφορείας Αγλαντζιάς και του μη κυβερνητικού οργανισμού ΑΚΤΗ στα πλαίσια της
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.
(5.6.2012)

Επίσκεψη σε ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα “Εθνικό •
Σχέδιο Διαχείρισης Οικιακών Αποβλήτων”.
(22.6.2012)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.
(17.11.2011)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Συναντήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Συνάντηση γνωριμίας με το νέο Υπουργό Άμυνας κ. Δημήτρη Ηλιάδη.•
(15.9.2011)

Συνάντηση με εκπροσώπους του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού.•
(22.9.2011)

Συνάντηση με το Σύνδεσμο Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού.•
(12.1.2012)

Συνάντηση με τον πρόεδρο και αντιπροσωπία του διοικητικού συμβουλίου της •
Σχολής Εθνικής Άμυνας της Γαλλίας.
(12.4.2012)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

Συνάντηση με τη δόκτορα Christine Loudes, εκπρόσωπο της Διεθνούς Αμνηστίας,•
στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εκστρατείας “Τέλος στον Ακρωτηριασμό των Γυναικείων 
Γεννητικών Οργάνων - ΑΓΓΟ” (END FGM). 
(5.3.2012)

Συνάντηση με το διευθυντή του Οργανισμού των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA)•
κ. Morten Kjairum.
(Θεματολογία συζήτησης: ενδοοικογενειακή βία, εμπορία ανθρώπων, ανεργία-φτώχια, 

φυλακές-φυλακισμένοι, μετανάστες-άσυλο).

(19.3.2012)

Συνάντηση με εκπροσώπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ) και•
του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου (ΠΑΣ).
(30.4.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και•
την Ισότητα των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων.)

(4.5.2012)
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος •
κ. Σοφοκλή Αλετράρη.
(1.9.2011)

Συνάντηση με το μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για θέματα γεωργίας•
και αγροτικής ανάπτυξης κ. Dacian Ciolos.
(1.3.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και•
Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(Κοινή συνεδρία με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Περιβάλλοντος και Υγείας.)

(3.5.2012)

Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. •
Σοφοκλή Αλετράρη, για σκοπούς ενημέρωσης για τις προτεραιότητες του υπουργείου
του κατά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή
Δημοκρατία το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα
αυτά.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων.)

(18.5.2012)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Συνάντηση με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου•
(ACTA).
(27.3.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας•
των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων.)

(4.4.2012)

Συνάντηση με το νέο Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή •
Συλικιώτη.
(5.4.2012)

Συνάντηση με την Εκτελεστική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης •
Καταναλωτών (BEUC).
(14.6.2012)
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Συνάντηση με αντιπροσωπία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού •
Κοινοβουλίου για το Διεθνές Εμπόριο.
(19.6.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας•
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων.)

(22.6.2012)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Συνάντηση με τη νέα Υπουργό Εξωτερικών κ. Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή.•
(16.9.2011)

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα κ. Ανδρέα •
Μαυρογιάννη.
(14.10.2011)

Συνάντηση με την Υπουργό Εξωτερικών κ. Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή.•
(27.1.2012)

Συνάντηση με το μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης •
(European Court of Auditors) κ. Λάζαρο Λαζάρου για παρουσίαση της Ετήσιας 
Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2010.
(Κοινή συνεδρία με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού και 

Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.)

(31.1.2012)

Συνάντηση με την πρέσβειρα του Βασιλείου της Δανίας στην Κύπρο.•
(17.2.2012)

Συνάντηση με το γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.•
Uwe Corsepius.
(14.3.2012)

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη, για σκοπούς ενημέρωσης•
για τις προτεραιότητες του υπουργείου του κατά την Προεδρία του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία το δεύτερο εξάμηνο του 2012
και ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα αυτά.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.)

(16.3.2012)
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Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας•
των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας.)

(4.4.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής •
Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

(3.5.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και•
την Ισότητα των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 

Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

(4.5.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του •
Κοινοβουλίου της Δανίας.
(8.5.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της •
Γερουσίας της Τσεχίας.
(11.5.2012)

Συνάντηση με τον επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην•
Κύπρο κ. Γεώργιο Μαρκοπουλιώτη.
(11.5.2012)

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα κ. Ανδρέα •
Μαυρογιάννη.
(11.5.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Πολιτικής Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών•
και Μεταρρυθμιστών.
(17.5.2012)

Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. •
Σοφοκλή Αλετράρη, για σκοπούς ενημέρωσης για τις προτεραιότητες του υπουργείου
του κατά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή
Δημοκρατία το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα αυτά.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.)

(18.5.2012)
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Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του•
Κοινοβουλίου των Κάτω Χωρών.
(18.5.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού•
Κόμματος.
(30.5.2012)

Συνάντηση με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιο για θέματα •
ανάπτυξης κ. Andris Piebalgs.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.)

(5.6.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής•
των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου.
(12.6.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Προοδευτικής •
Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(19.6.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού•
Κοινοβουλίου.
(21.6.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας•
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας.)

(22.6.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Συμμαχίας των •
Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(22.6.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του •
γερμανικού κοινοβουλίου.
(10.7.2012)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για θέματα 
αρμοδιότητάς της.
(25.6.2012)
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη, για σκοπούς •
ενημέρωσης για τις προτεραιότητες του υπουργείου του κατά την Προεδρία του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία το δεύτερο
εξάμηνο του 2012 και ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα αυτά.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων.)

(16.3.2012)

Συνάντηση με την Υπουργό Εσωτερικών κ. Ελένη Μαύρου για ανταλλαγή απόψεων•
για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
(10.5.2012)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.
(17.7.2012)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο Ανώτατο •
Δικαστήριο.
(21.10.2011)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού •
Κοινοβουλίου.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 

Διοικήσεως.)

(17.7.2012)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Συνάντηση με κλιμάκιο της αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα •
Οικονομίας.
(7.12.2011)

Συνάντηση με το μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης •
(European Court of Auditors) κ. Λάζαρο Λαζάρου για παρουσίαση της Ετήσιας 
Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2010.
(Κοινή συνεδρία με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως

και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.)

(31.1.2012)
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Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Βάσο Σιαρλή για ανταλλαγή απόψεων•
επί των γενικότερων θεμάτων της κυπριακής οικονομίας.
(2.4.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής •
Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων.)

(3.5.2012)

Συνάντηση με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιο για θέματα •
ανάπτυξης κ. Andris Piebalgs.
(Κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων.)

(5.6.2012)

Συνάντηση με κλιμάκιο αποτελούμενο από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής •
Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου.
(4.7.2012)

Συνάντηση με τον τέως Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Αθανάσιο •
Ορφανίδη. 
(27.7.2012)

Συνάντηση με κλιμάκιο αποτελούμενο από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής •
Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου.
(27.7.2012)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας

Συνάντηση γνωριμίας με το νέο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργο •
Δημοσθένους και ενημέρωση σε σχέση με όλα τα θέματα που αφορούν την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς.
(13.9.2011)

Συνάντηση με εκπροσώπους της ηγεσίας της ΠΟΕΔ και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας•
Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
(30.11.2011)

Συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο κ. Ανδρούλλα Βασιλείου αρμόδια για θέματα•
εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας. 
(16.2.2012)
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Συνάντηση με τις μαθητικές συντακτικές ομάδες των μαθητικών εφημερίδων που •
βραβεύτηκαν μετά από παγκύπριο διαγωνισμό.
(6.3.2012)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Συνάντηση με το μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(European Court of Auditors) κ. Λάζαρο Λαζάρου για παρουσίαση της Ετήσιας 
Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2010.
(Κοινή συνεδρία με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού και 

Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.)

(31.1.2012)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο αρμόδια για θέματα δράσης για το κλίμα κ.•
Connie Hedegaard.
(16.3.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και•
Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(Κοινή συνεδρία με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και

Υγείας.)

(3.5.2012)

Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Περιβάλλον κ. Janez Potočnik.•
(1.6.2012)

Συνάντηση με μαθητές δημοτικών σχολείων για συζήτηση περιβαλλοντικών θεμάτων.•
(8.6.2012)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων

Συνάντηση με το νέο Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιο Φλουρέντζο.
(8.9.2012)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Συνάντηση γνωριμίας με το νέο Υπουργό Υγείας δόκτορα Σταύρο Μαλά.•
(15.9.2011)

Συνάντηση με την Παγκύπρια Οργάνωση Γονέων και Φίλων Παιδιών με Εγκεφαλικές•
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και Άλλες Παραλύσεις “Αγκαλιά Ελπίδας”.
(9.2.2012)

Συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και•
Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(Κοινή συνεδρία με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Περιβάλλοντος και Γεωργίας και 

Φυσικών Πόρων.)

(3.5.2012)

Συνάντηση με εκπροσώπους της ΔΟΘ και του ΠΑΣ για θέματα που τους αφορούν.•
(31.5.2012)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό

2 0 1 1

Διάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Εξωτερικών των Κοινοβουλίων των1.
Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κοινοβουλίων των Υποψηφίων για
Ένταξη Χωρών (COFACC) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Βαρσοβία.
4 - 6  Σεπτεμβρίου

Συνεδρία του προεδρείου της ΚΣΣΕ, Καζέρτα (Ιταλία).2.
5 Σεπτεμβρίου

Συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 3.
7 Σεπτεμβρίου

Συνεδρία της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 4.
9 Σεπτεμβρίου

Εγκαίνια της 76ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 5.
9 - 11 Σεπτεμβρίου

Συνάντηση των προέδρων των Επιτροπών Οικονομικών των Κοινοβουλίων των6.
Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα την ενεργειακή ασφάλεια, 
Βαρσοβία.
11 - 12 Σεπτεμβρίου

Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών και Παιδείας της ΚΣΣΕ, Στοκχόλμη.7.
12 Σεπτεμβρίου

Συνέδριο του βρετανικού κοινοβουλίου με θέμα τη μετανάστευση και το άσυλο, 8.
Λονδίνο. 
12 Σεπτεμβρίου

Συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Υγείας και Οικογενειακών Υποθέσεων9.
της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 
16 Σεπτεμβρίου

Διάσκεψη με θέμα την αποτροπή παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και10.
συνάντηση στρογγυλής τραπέζης για το ρόλο του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην 
προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο, Κίεβο. 
20 - 22 Σεπτεμβρίου
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Συνάντηση των προέδρων των Επιτροπών Γεωργίας των Κοινοβουλίων των Χωρών11.
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα “Κοινή Γεωργική Πολιτική  2014 - 2020”, 
Βαρσοβία.
25 - 26 Σεπτεμβρίου

Συνεδρία στα πλαίσια της παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού 12.
Ελεγκτικού Συνεδρίου, Λουξεμβούργο.
26 - 29 Σεπτεμβρίου

11η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση για την Ανανεώσιμη Ενέργεια (EUFORES), 13.
Στοκχόλμη.
30 Σεπτεμβρίου - 1η Οκτωβρίου

46η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των14.
Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), Βαρσοβία. 
2 - 4 Οκτωβρίου  

4ο Μέρος της Συνόδου 2011 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο. 15.
3 - 7 Οκτωβρίου 

Διακοινοβουλευτική Συνάντηση που διοργάνωσε η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης16.
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα “Η μελλοντική Πολιτική Συνοχής υπό το φως
των νέων νομοθετικών προτάσεων”, Βρυξέλλες. 
6 Οκτωβρίου

4η Συνάντηση του Διορθόδοξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και 17.
Καταστροφικών Λατρειών, Θεσσαλονίκη. 
6 - 9 Οκτωβρίου

Φθινοπωρινές Συναντήσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για18.
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, Ντουμπρόβνικ. 
7 - 10 Οκτωβρίου

Διακοινοβουλευτική Συνάντηση Υποεπιτροπών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 19.
Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα “Ρήτρα των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στην Αναπτυξιακή Πολιτική”, Βρυξέλλες. 
11 Οκτωβρίου

Πολιτικές επαφές μέλους της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ, Ρώμη.20.
13 Οκτωβρίου

125η Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, Βέρνη.21.
16 - 19 Οκτωβρίου
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Ημερίδα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας με θέμα “Η 22.
διαμόρφωση των σχέσεων Εκκλησίας - Πολιτείας κατά τον Απόστολο Παύλο και την
Ορθόδοξη Ανατολική Παράδοση”, Ελσίνκι.
17 - 19 Οκτωβρίου

Διάσκεψη για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, Βρυξέλλες.23.
19 Οκτωβρίου

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Δουλείας, Λονδίνο.24.
19 Οκτωβρίου

Επιχειρηματικό Φόρουμ του ΚΕΒΕ με θέμα “Κύπρος - Διεθνές Επιχειρηματικό και 25.
Οικονομικό Κέντρο”, Πράγα. 
19 Οκτωβρίου

Διάσκεψη για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014 -26.
2020, Βρυξέλλες.
20 - 21η Οκτωβρίου

Επίσκεψη εργασίας του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας στο27.
Λονδίνο για θέματα παιδείας της κυπριακής παροικίας. 
21η - 25 Οκτωβρίου

Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Αθήνα.28.
23 - 26 Οκτωβρίου

Διάσκεψη του Κέντρου Βορρά - Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα “Ο29.
ρόλος των γυναικών στην πορεία εκδημοκρατισμού της Ανατολικής Μεσογείου”,
Ρώμη. 
23 - 26 Οκτωβρίου

6η Ετήσια Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου, Παλέρμο. 30.
27 - 29 Οκτωβρίου

Εκπροσώπηση της αρμόδιας επιτροπής της ΚΣΣΕ στο σεμινάριο “Διεύρυνση του31.
Ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών στη Διαδικασία Εφαρμογής των Αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων”, Χάγη. 
31η Οκτωβρίου 

Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στους θεσμούς της 32.
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες.
5 - 9  Νοεμβρίου
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Επίσκεψη εργασίας στη Μόσχα μέλους της κυπριακής αντιπροσωπίας στη 33.
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας.
6 - 9 Νοεμβρίου

Συνεδρίες Επιτροπών Πολιτικών Υποθέσεων και Νομικών και Ανθρωπίνων 34.
Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι.
14 - 16 Νοεμβρίου

Συνεδρία Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας και Οικογενειακών Υποθέσεων35.
της ΚΣΣΕ, Φλωρεντία.
17 - 18 Νοεμβρίου

Συνάντηση με μόνιμους αντιπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης και 36.
προσωπική συνέντευξη του Κυπρίου υποψηφίου ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών
για τη θέση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης,
Στρασβούργο.
21η - 22 Νοεμβρίου

Επιχειρηματικό Φόρουμ με θέμα “Κύπρος - Διεθνές Επιχειρηματικό και Επαγγελματικό37.
Κέντρο”, Κρασνοντάρ.
23 - 26 Νοεμβρίου

Επίσκεψη στο Μεξικό αντιπροσωπίας της Ομάδας Φιλίας Κύπρου-Μεξικού.38.
23 - 30 Νοεμβρίου

Συνεδρία προεδρείου και Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, Εδιμβούργο.39.
24 - 25 Νοεμβρίου

Διεθνές Συνέδριο του βρετανικού κλάδου του Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού40.
Συνδέσμου για τους Στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, Λονδίνο.
28 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου

8η Συνεδρία της Επιτροπής για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και το Νερό της 41.
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο, Βιέννη. 
5 - 6 Δεκεμβρίου

Κοινή Κοινοβουλευτική Συνάντηση με θέμα “Κοινωνική Συνοχή και Δημογραφικές 42.
Εξελίξεις σε μια Βιώσιμη Ευρώπη”, Βρυξέλλες.
5 - 6 Δεκεμβρίου

Έκτακτη Συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού43.
Συνδέσμου, Λονδίνο.
8 - 9 Δεκεμβρίου
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2 0 1 2

Επιχειρηματικό Φόρουμ του ΚΕΒΕ, Τελ Αβίβ. 44.
23 - 25 Ιανουαρίου

1ο Μέρος της Συνόδου 2012 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο.45.
23 - 27  Ιανουαρίου

Συνεδρία Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με46.
θέμα “Αραβικές Επαναστάσεις: ένας χρόνος μετά”, Βρυξέλλες. 
24 Ιανουαρίου

Συνάντηση των προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων47.
των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), Κοπεγχάγη. 
29 - 30 Ιανουαρίου

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου και αντιπροσωπίας της Βουλής στην Αυστραλία.48.
6 - 12 Φεβρουαρίου

29η Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών και Τεχνολογίας, Θεσσαλονίκη. 49.
18 Φεβρουαρίου

11η Χειμερινή Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την50.
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, Βιέννη.
23 - 24 Φεβρουαρίου 

Διακοινοβουλευτική Συνάντηση των Επιτροπών Οικονομικής και Νομισματικής 51.
Πολιτικής, Προϋπολογισμών και Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, Βρυξέλλες.
27 - 28 Φεβρουαρίου

Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου52.
με θέμα “Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής”, Βρυξέλλες.
28 Φεβρουαρίου

Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στο Λονδίνο. 53.
3 - 5 Μαρτίου

Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και54.
Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα “Ίση Αμοιβή για Ίσης
Αξίας Εργασία”, Βρυξέλλες.
8 Μαρτίου
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Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, Παρίσι.55.
9 Μαρτίου

Συνεδρία της Διεθνούς Γραμματείας και των προέδρων επιτροπών της 56.
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, Ιωάννινα.
10 - 12 Μαρτίου

Διάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Εξωτερικών των Κοινοβουλίων των57.
Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κοινοβουλίων των Υποψηφίων για
Ένταξη Χωρών (COFACC) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κοπεγχάγη.  
11 - 12 Μαρτίου

Συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 58.
12 Μαρτίου

Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας στην Αθήνα.59.
12 - 14 Μαρτίου

Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Αθήνα και60.
τη Λάρισα.
13 - 17 Μαρτίου

Συνεδρία της Επιτροπής Ισότητας και Κατά των Διακρίσεων της ΚΣΣΕ, Παρίσι.61.
20 Μαρτίου

Έκθεση Τουρισμού, Μόσχα.62.
20 - 24 Μαρτίου

Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και63.
Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα “Προετοιμασία για τη
Διάσκεψη ‘Ρίο+20’”, Βρυξέλλες.
21η Μαρτίου

Διάσκεψη για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τους Ιδίους Πόρους της 64.
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες.  
22 Μαρτίου

Σεμινάριο για το ρόλο των κοινοβουλευτικών στην παράνομη εμπορία ατόμων - 65.
Πρωτοβουλία του Βρετανικού Ιδρύματος κατά της Παράνομης Εμπορίας Ατόμων, Ρώμη.
22 Μαρτίου
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Συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης66.
της ΚΣΣΕ, Παρίσι.
22 Μαρτίου  

8η Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο, Ραμπάτ.67.
23 - 25 Μαρτίου  

Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της ΚΣΣΕ,68.
Παρίσι.
29 - 30 Μαρτίου 

126η Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, Ουγκάντα.69.
31η Μαρτίου - 5 Απριλίου

2η Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης “Euronest”, Μπακού.70.
2 - 4 Απριλίου 

Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Θεσσαλονίκη.71.
3 - 5 Απριλίου

Σεμινάριο Μεσογειακού Διαλόγου με θέμα “Πολιτικές και οικονομικές αλλαγές στις72.
χώρες του Μαγκρέμπ, του Μασρέκ και του Περσικού Κόλπου”, Μασσαλία.
11 - 13 Απριλίου

Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής73.
Ένωσης, Βαρσοβία.
19 - 21η Απριλίου 

Επιχειρηματικό Φόρουμ ΚΕΒΕ, Κρακοβία.74.
21η - 26 Απριλίου 

47η Διάσκεψη των  Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων  των75.
Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), Κοπεγχάγη.
22 - 24 Απριλίου

Συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,76.
Βρυξέλλες.
23 Απριλίου

2ο Μέρος της Συνόδου 2012 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο.77.
23 - 27 Απριλίου
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Συνάντηση Ειδικών Ομάδων Εργασίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 78.
Μεσογείου, Άγκυρα.
29 - 30 Απριλίου 

Αποστολές παρατηρητών βραχείας διάρκειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του79.
Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και της ΚΣΣΕ για την
παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών στην Αρμενία.
3 - 8 Μαΐου 

Οικονομική Διάσκεψη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την80.
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, Μπατούμι (Γεωργία).
11 - 14 Μαΐου 

Επιχειρηματικό Φόρουμ του ΚΕΒΕ στο Πεκίνο και τη Σαγκάη.81.
13 - 20 Μαΐου  

Διάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Περιβάλλοντος και των Επιτροπών 82.
Εξωτερικών των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα ‟Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη - Το
Έβδομο Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ‘Ρίο+20’”, Κοπεγχάγη.
14 - 15 Μαΐου

Συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, Τίρανα.83.
21η Μαΐου 

Συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Περιφερειακής 84.
Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ, Τίρανα.
22 Μαΐου 

Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, Τίρανα.85.
25 Μαΐου 

Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών και Παιδείας της ΚΣΣΕ, Στοκχόλμη.86.
29 - 30 Μαΐου 

Συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της ΚΣΣΕ,87.
Παρίσι.
1η Ιουνίου

Συνεδρία της Επιτροπής Ισότητας και Κατά των Διακρίσεων της ΚΣΣΕ, Παρίσι.  88.
4 Ιουνίου
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Διάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Γεωργίας, Αγροτικών Θεμάτων και 89.
Περιβάλλοντος των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών, Κοπεγχάγη.
7 - 8 Ιουνίου

42ο Περιφερειακό Συνέδριο Βρετανικών Νήσων και Μεσογείου του Κοινοπολιτειακού90.
Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου, Εδιμβούργο.
10 - 14 Ιουνίου

Διακοινοβουλευτική Συνάντηση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων91.
με θέμα “Μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής”, Βρυξέλλες.
25 Ιουνίου

19η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας με θέμα92.
“Προκλήσεις δημοκρατίας σε περιόδους παγκόσμιας οικονομικής κρίσης”, Πράγα.
25 - 28 Ιουνίου

3ο Μέρος της Συνόδου 2012 της ΚΣΣΕ, Στρασβούργο.93.
25 - 29 Ιουνίου

21η Ετήσια Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την 94.
Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, Μονακό.
5 - 9 Ιουλίου

Διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα “Η Κοινή Αγροτική Πολιτική προς το95.
έτος 2020 - Απολογισμός με την κοινωνία των πολιτών”, Βρυξέλλες.
13 Ιουλίου

Επίσκεψη εργασίας του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και96.
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.
22 - 25 Ιουλίου

Επίσκεψη του προέδρου και αντιπροσωπίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 97.
Οικονομικών και Προϋπολογισμού στο Ισραήλ.
23 - 26 Ιουλίου

26η Κοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Βαλτική Θάλασσα, Αγία Πετρούπολη. 98.
26 - 28 Αυγούστου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Επισκέψεις του Προέδρου της Βουλής στο εξωτερικό

2 0 1 1

Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Αθήνα.1.
23 - 26 Οκτωβρίου

Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2.
Βρυξέλλες.
5 - 9 Νοεμβρίου

2 0 1 2

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου και αντιπροσωπίας της Βουλής στην Αυστραλία.3.
6 - 12 Φεβρουαρίου

Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στο Λονδίνο. 4.
3 - 5 Μαρτίου

Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στην Αθήνα και τη Λάρισα.5.
13 - 17 Μαρτίου

Επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Βουλής στη Θεσσαλονίκη.6.
3 - 5 Απριλίου

Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής 7.
Ένωσης, Βαρσοβία.
19 - 21η Απριλίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
Επισκέψεις κοινοβουλευτικών αποστολών στην Κύπρο

2 0 1 1

Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και αντιπροσωπίας της Ομάδας Φιλίας 1.
Γερμανίας-Κύπρου στην Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας.
10 - 13 Οκτωβρίου

Επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Βουλής της Ουκρανίας κ. Volodymyr 2.
Lytvyn και αντιπροσωπίας.
14 - 16 Δεκεμβρίου

2 0 1 2

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης3.
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη κ. Πέτρου Ευθυμίου.
15 - 17 Φεβρουαρίου

Επίσκεψη στην Κύπρο της προέδρου της Ομάδας Φιλίας Κύπρου-Φινλανδίας.4.
28 Φεβρουαρίου

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Βουλής του Λιβάνου κ. Nabih5.
Berry.
29 Φεβρουαρίου - 1η Μαρτίου

Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Πρώην Βουλευτών των Χωρών6.
Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Λευκωσία.
23 - 25 Μαρτίου

Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 7.
Προστασίας του Καταναλωτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4 Απριλίου

Επίσκεψη στην Κύπρο της προέδρου και αντιπροσωπίας της Επιτροπής8.
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3 Μαΐου

Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας9.
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3 Μαΐου
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Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και αντιπροσωπίας της Επιτροπής για τα 10.
Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4 Μαΐου

Επίσκεψη στην Κύπρο της προέδρου και αντιπροσωπίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών11.
Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Δανίας.
7 - 8 Μαΐου

Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και αντιπροσωπίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών12.
Υποθέσεων της Γερουσίας της Τσεχίας.
9 - 11 Μαΐου

Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και αντιπροσωπίας της Πολιτικής Ομάδας13.
“Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
17 Μαΐου

Επίσκεψη στην Κύπρο της προέδρου και αντιπροσωπίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών14.
Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Ολλανδίας.
17 - 19 Μαΐου

Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και15.
του προέδρου της Επιτροπής Οικονομικής, Αγροτικής, Περιβαλλοντικής και  Περιφερειακής
Πολιτικής της Βουλής της Λεττονίας.
22 - 23 Μαΐου

Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και αντιπροσωπίας της Πολιτικής Ομάδας16.
“Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
30 Μαΐου

Επίσκεψη της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.17.
1η Ιουνίου

Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και αντιπροσωπίας της Επιτροπής Ελέγχου18.
Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου.
12 Ιουνίου

Επίσκεψη στην Κύπρο του Αντιπροέδρου της 11ης Εθνικής Επιτροπής της Παγκινεζικής19.
Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης (CPPCC) και Αντιπροέδρου του 
Κινεζικού Συνδέσμου Διεθνούς Κατανόησης κ. Chen Zongxing  και αντιπροσωπίας.
16 - 18 Ιουνίου

Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και αντιπροσωπίας της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού20.
Κοινοβουλίου για το Διεθνές Εμπόριο.
19 Ιουνίου
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Επίσκεψη στην Κύπρο του προέδρου και αντιπροσωπίας της Πολιτικής Ομάδας21.
“Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών” του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.
19 Ιουνίου

Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και22.
Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
22 Ιουνίου

Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Πολιτικής Ομάδας “Συμμαχία Φιλελευθέρων23.
και Δημοκρατών για την Ευρώπη” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
22 Ιουνίου

Συνάντηση των προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 24.
Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC).
8 - 9 Ιουλίου

Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της25.
Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής.
9 - 12 Ιουλίου

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της26.
Αυστραλίας κ. Peter Slipper.
12 - 15 Ιουλίου

Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του27.
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
17 Ιουλίου

Επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων28.
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
17 Ιουλίου

Επίσκεψη στην Κύπρο Αυστραλών βουλευτών.29.
17 - 20 Ιουλίου

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελου30.
Μεϊμαράκη.
18 - 20 Ιουλίου

Επίσκεψη στην Κύπρο διακομματικής αντιπροσωπίας της Βουλής των Ελλήνων.31.
18 - 20 Ιουλίου

Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Επιτροπής για την Απασχόληση και τις32.
Κοινωνικές Υποθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
31η Αυγούστου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
Εκπροσώπηση της Βουλής σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

κοινοβουλευτικούς οργανισμούς

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Στέλλα Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης 
Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νικολαΐδης

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Νίκος Αναστασιάδης
Μάριος Καρογιάν
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
Γιώργος Βαρνάβα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ
Χρήστος Στυλιανίδης
Αδάμος Αδάμου 
Σοφοκλής Φυττής

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Γεώργιος Τάσου
Πάμπος Παπαγεωργίου
Σοφοκλής Φυττής  

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Νίκος  Αναστασιάδης
Σταύρος Ευαγόρου
Γεώργιος Προκοπίου

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Τάσος Μητσόπουλος
Άριστος Δαμιανού
Άγγελος Βότσης
Ρούλα Μαυρονικόλα

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης 
Γιώργος Βαρνάβα
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ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (COSAC)
Δημήτρης Συλλούρης
Αβέρωφ Νεοφύτου
Χρίστος Μέσης
Αθηνά Κυριακίδου
Φειδίας Σαρίκας

ΑΣΙΑΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Νίκος  Αναστασιάδης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
Συναντήσεις Προέδρου Βουλής με υψηλούς αξιωματούχους ξένων χωρών και

διεθνών οργανισμών

2 0 1 1

Αναπληρωτής Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής 1.
Ολοκλήρωσης της Μολδαβίας κ. Iurie Leancă.  
4 Οκτωβρίου

Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ κ. Shimon Peres.2.
3  Νοεμβρίου

Αντιπρόεδρος της Κένυας κ. Stephen Kalonzo Musyoka.3.
15 Νοεμβρίου 

Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Σταύρος Δήμας. 4.
22 Νοεμβρίου

Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου κ. Adnan Mansour.5.
25 Νοεμβρίου

Αρχιρραβίνος του Ισραήλ κ. Yona Metzger.6.
6 Δεκεμβρίου

2 0 1 2

Υπουργός Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου της Ισλανδίας κ. Össur Skarphéðinsson.7.
26 Ιανουαρίου

Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού,8.
πολυγλωσσίας και νεολαίας κ. Ανδρούλλα Βασιλείου.
16 Φεβρουαρίου 
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Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και9.
Συνεργασία στην Ευρώπη κ. Πέτρος Ευθυμίου.
16 Φεβρουαρίου 

Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Δημήτρης Δόλλης.10.
27 Μαρτίου

Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Λουκάς Παπαδήμος.11.
6 Απριλίου

Υπουργός Εξωτερικών  της Ανδόρας κ. Gilbert Saboya Sunye.12.
27 Απριλίου

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Herman Van Rompuy.13.
28 Μαΐου 

Γενική Κυβερνήτης της Αυστραλίας κ. Quentin Bryce AC CVO. 14.
1η Ιουνίου 

Υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας κ. Audronius Ažubalis.15.
15 Ιουνίου 

Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών δρ Nabil El-Araby.16.
18 Ιουνίου

Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος.17.
2 Ιουλίου

Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.18.
29 Αυγούστου 
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Αίγυπτος                         •
Αρμενία                           •
Αυστραλία                       •
Βέλγιο                             •
Βοσνία-Ερζεγοβίνη         •
Βουλγαρία                       •
Γαλλία                             •
Γερμανία                         •
Γεωργία                          •
Εσθονία                          •
Ιαπωνία                          •
Ινδία                                •
Ιράν                                 •
Ιταλία                                  •
Καναδάς                            •
Κένυα                                 •
Κίνα                                    •
Κιργισία                           •
Κονγκό                            •
Κόστα Ρίκα                     •
Κούβα                             •

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ
Κατάλογος εθνικών κοινοβουλίων με τα οποία διατηρεί ομάδες φιλίας 

η Βουλή των Αντιπροσώπων 

Κουβέιτ •
Λεττονία •
Λίβανος•
Λιβύη •
Λιθουανία•
Μαρόκο •
Μεξικό •
Μολδαβία •
Ουγγαρία •
Ουκρανία •
Πολωνία •
Ρουμανία •
Ρωσία •
Σαουδική Αραβία                  •
Σερβία                                    •
Σλοβενία                                •
Σουηδία                                  •
Σρι Λάνκα •
Συρία •
Τσεχία •
Φινλανδία •
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
Διακοινοβουλευτικές Συναντήσεις στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας του

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών  Ευρωπαϊκών Υποθέσεων1.
των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
8 - 9 Ιουλίου 2012

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο της Κοινής 2.
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας
και Ασφάλειας. 
9 - 10 Σεπτεμβρίου 2012

Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών 3.
Υποθέσεων.
23 - 24 Σεπτεμβρίου 2012

Διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών  Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των4.
Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14 - 16 Οκτωβρίου 2012

Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Γεωργίας.5.
11 - 12 Νοεμβρίου 2012

Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών.6.
25 - 26 Νοεμβρίου 2012

Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Αρμόδιων για τα 7.
Ανθρώπινα Δικαιώματα.
2 - 3 Δεκεμβρίου 2012

Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Αρμόδιων για τις 8.
Κοινωνικές Υποθέσεις.  
16 - 17 Δεκεμβρίου 2012

Συνάντηση των Γενικών Διευθυντών των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9.
10 - 11 Φεβρουαρίου 2013

Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής10.
Ένωσης.
21 - 23 Απριλίου 2013
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ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Γ’ ΜΕΡΟΣ

Vouli 2012 Part B new_Layout 1  29/08/2012  12:19 ��  Page 212



ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Γ’ ΜΕΡΟΣ

Vouli 2012 Part B new_Layout 1  29/08/2012  12:20 ��  Page 213



Δέκατη Βουλευτική Περίοδος     Πρώτη Σύνοδος214

Vouli 2012 Part B new_Layout 1  29/08/2012  12:20 ��  Page 214



Δέκατη Βουλευτική Περίοδος     Πρώτη Σύνοδος 215

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Δ’ ΜΕΡΟΣ
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12 Οκτωβρίου 2011
O Πρόεδρος της Βουλής δέχεται φοιτητές του Τμήματος
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Κύπρου.

21η Οκτωβρίου 2011
O Πρόεδρος της Βουλής στην αίθουσα της ολομέλειας της
Βουλής με παιδιά με ειδικές ικανότητες στα πλαίσια του 
Ραδιομαραθωνίου 2011.

23 - 26 Οκτωβρίου 2011
Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Αθήνα.

27 Οκτωβρίου 2011
Ο Πρόεδρος της Βουλής απευθύνει χαιρετισμό σε 
εκδήλωση της Βουλής στα πλαίσια του Παγκόσμιου Μήνα
Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, Αίθριο
της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

5 Οκτωβρίου 2011
O Πρόεδρος της Βουλής καταθέτει εισφορά στον έρανο
που διοργάνωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών
και Φίλων στο περίπτερό του στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία.

9 Σεπτεμβρίου 2011
Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής και διακομματικής
κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας στο Ινστιτούτο Νευρολογίας
και Γενετικής Κύπρου.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

template Voulis 2012images_Layout 1  29/08/2012  12:53 ��  Page 223



3 Νοεμβρίου 2011
Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής με τον Πρόεδρο
του Κράτους του Ισραήλ κ. Shimon Peres.

15 Νοεμβρίου 2011
O Πρόεδρος της Βουλής δέχεται τον Αντιπρόεδρο και
Υπουργό Εσωτερικών Υποθέσεων της Δημοκρατίας της
Κένυας κ. Stephen Kalonzo Musyoka.

26 Νοεμβρίου 2011
13η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων.

7  Δεκεμβρίου 2011
O Πρόεδρος της Βουλής δέχεται κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για θέματα οικονομίας.

16 Δεκεμβρίου 2011
Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής με τον Πρόεδρο της Βουλής της Ουκρανίας κ.Volodymyr Lytvyn και υπογραφή
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων Ουκρανίας και Κύπρου.
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23 Δεκεμβρίου 2011
Κάλαντα από τη φιλαρμονική της ΕΛΔΥΚ για τον Πρόεδρο και
το προσωπικό της Βουλής, Αίθριο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.

6 - 12 Φεβρουαρίου 2012
Eπίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής και 
διακομματικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας στην 
Αυστραλία.

23 Φεβρουαρίου 2012
Ομιλία του κριτικού κινηματογράφου κ. Νίνου Φένεκ 
Μικελίδη στην εκδήλωση μνήμης και τιμής της Βουλής των
Αντιπροσώπων για τον Κύπριο σκηνοθέτη Μιχάλη 
Κακογιάννη, Κινηματοθέατρο Παλλάς Λευκωσίας.

15 Φεβρουαρίου 2012
Απόδοση τιμής στον Κύπριο νομπελίστα Χριστόφορο
Πισσαρίδη.

29 Φεβρουαρίου 2012
Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής με τον Πρόεδρο
της Βουλής του Λιβάνου κ. Nabih Berry.

3 - 5 Μαρτίου 2012
Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής με τον Πρόεδρο της
Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου κ. John
Bercow κατά τη διάρκεια επίσκεψης εργασίας στο Λονδίνο.
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9 Μαρτίου 2012
Εκδήλωση τιμής για τα πρώην μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αίθριο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

23 Μαρτίου 2012
Ο Πρόεδρος της Βουλής απευθύνει χαιρετισμό κατά τη 
Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Πρώην
Βουλευτών των Χωρών Μελών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Λευκωσία.

29 Μαρτίου 2012
Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας για το Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ, Αίθριο της Βουλής των Αντιπροσώπων.
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4 Μαΐου 2012
Επίσκεψη στην Κύπρο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα
των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

28 Απριλίου 2012
1η Κοινή Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων και της 
κυπριακής Παιδοβουλής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των 
Γενεών.

3 Μαΐου 2012 
Επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπίας της Επιτροπής για
το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια των
Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

31η Μαρτίου - 5 Απριλίου 2012
Διακομματική κοινοβουλευτική αντιπροσωπία στην 126η

Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στην Ουγκάντα.

11 Απριλίου 2012
Παράδοση στον πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο κ. 
Βασίλη Παπαϊωάννου του ποσού που συγκεντρώθηκε από
τις εισφορές των βουλευτών για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

6 Απριλίου 2012
O Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Λουκάς Παπαδήμος 
προσφωνεί ειδική συνεδρία της Βουλής.
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28 Μαΐου 2012
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Herman Van
Rompuy προσφωνεί ειδική συνεδρία της Βουλής.

12 Ιουνίου 2012
Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχεται μέλη της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Βουλής των Κοινοτήτων του
Ηνωμένου Βασιλείου.

23 Μαΐου 2012
Ημερίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων με θέμα: “A΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. 10 χρόνια
φρίκης, 81 εκατομμύρια χαμένες ζωέςˮ, Λευκωσία.

1η Ιουνίου 2012
Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συνεδριακό Κέντρο. 
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29 Ιουνίου 2012
Εκδήλωση μνήμης και τιμής της Βουλής των Αντιπροσώπων για το μεγάλο μουσικοσυνθέτη κυπριακής καταγωγής Μάνο
Λοΐζο, Σκαλί Αγλαντζιάς.

8 - 9 Ιουλίου 2012
Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), Λεμεσός.

14 Ιουνίου 2012
Έκθεση καλλιτεχνικών δημιουργιών παιδιών με ιδιαίτερες ικανότητες, Αίθριο της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
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