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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. Η ανά χείρας έκθεση πεπραγµένων καλύπτει την τρίτη τακτική σύνοδο της  όγδοης 

βουλευτικής περιόδου της νέας Βουλής, που προέκυψε από τις εκλογές του  Μαΐου του 

2001.  Αποτιµώντας κάποιος το έργο που επιτέλεσε η Βουλή µε τη νέα της σύνθεση, θα 

το χαρακτήριζε πλούσιο και παραγωγικό σε όλους τους τοµείς δράσης του σώµατος. 

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

δραστηριότητα και αναφέρονται µε λεπτοµέρεια οι δείκτες δράσης του σώµατος στον 

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

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

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

αποδεδειγµένα εργάστηκε σκληρά, µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα.  Από αυστηρά 

κοινοβουλευτική άποψη, η σύνοδος που έληξε µαρτυρεί επίσης τον πλούτο και την 

ποικιλία των θεµάτων που απασχόλησαν το σώµα. 

 
3. Η Βουλή, εφαρµόζοντας σχετικές αποφάσεις, συνέχισε να δίδει το δικό της στίγµα 

στα θέµατα που αφορούν την εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το ευρωπαϊκό 

κεκτηµένο.  Προσαρµόζοντας τους εσωτερικούς της µηχανισµούς, η Βουλή κατάφερε να 

ανταποκριθεί, άµεσα και αποτελεσµατικά, σ’ ένα βαρύ φόρτο εργασίας για τα θέµατα 

της εναρµόνισης, χωρίς να παρατηρούνται από µέρους της οποιεσδήποτε 

καθυστερήσεις, συµβάλλοντας έτσι θετικά στην εναρµονιστική προσπάθεια.   

Οι κατ’ οικονοµία διαδικασίες που ακολουθήθηκαν δεν αναιρούν τη δηλωµένη θέση της 

Βουλής να εξετάσει µε συναντίληψη τυχόν προβλήµατα ή αδυναµίες που θα 

παρουσιαστούν σε σχέση µε τις εναρµονιστικές αυτές νοµοθεσίες.  

 
4. Παρατηρείται για µια ακόµα φορά ότι δεν κατέστη δυνατό να τροχοδροµηθεί ούτε 

και κατά τη σύνοδο που έληξε η ανέγερση του νέου κτιρίου της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, γιατί δυστυχώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συνεχιζόµενες αρχαιολογικές 

ανασκαφές στον ευρύτερο χώρο που έχει επιλεγεί.  Είναι  εντούτοις παρήγορο το 

γεγονός ότι ολοκληρώθηκαν, σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα που τέθηκαν, οι 

εργασίες αναβάθµισης του σηµερινού κτιρίου της Βουλής.  Έτσι, η άνεση που 

προσφέρει η έστω και προσωρινή αυτή λύση αποζηµιώνει σ’ ένα βαθµό για την 

ταλαιπωρία και τα σοβαρά προβλήµατα που προκαλούσαν οι οικοδοµικές εργασίες. 
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5. Η περίοδος που έληξε αποτέλεσε µια πλήρη περίοδο λειτουργίας του θεσµού των 

κοινοβουλευτικών συνεργατών στις κοινοβουλευτικές οµάδες.  Οι ως τώρα εκτιµήσεις 

βεβαιώνουν την επιτυχία του θεσµού και δηµιουργούν το υπόβαθρο για νέες 

καινοτοµίες.  

 
6. Από την άποψη των ίδιων των διαδικασιών της Βουλής και του κανονισµού της και 

ειδικότερα προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης των διάφορων λειτουργικών 

προβληµάτων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και στην ολοµέλεια, άρχισε και 

συνεχίζεται ο διάλογος ανάµεσα στα κόµµατα.  Μέσα από το διάλογο αυτό άρχισαν ήδη 

να διαφαίνονται τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα.  

 
7. Κατά την παρελθούσα σύνοδο συνεχίστηκε µε επιτυχία η προσπάθεια της Βουλής 

να έρθει πιο κοντά στο λαό, αρχίζοντας από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του τόπου, 

µαθητές των οποίων πραγµατοποίησαν επισκέψεις στο κοινοβούλιο και 

παρακολούθησαν συνεδριάσεις του ή διαλέξεις για το ρόλο που η Βουλή διαδραµατίζει 

µέσα στα πλαίσια του πολιτειακού µας συστήµατος.  Με σκοπό την έγκυρη ενηµέρωση 

των νέων συντάχθηκαν ενηµερωτικά δελτία σχετικά µε το ρόλο και τις αρµοδιότητες της 

Βουλής, µια προσπάθεια που εµπλουτίζεται ολοένα και περισσότερο. 

 
8. Κατά τη σύνοδο που έληξε λειτούργησε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έκτη 

κατά συνέχεια χρονιά η “Βουλή των Γερόντων”, που οργανώνεται µε επιτυχία από το 

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

Βουλής.  Το Νοέµβριο διοργανώθηκε για τρίτη φορά η “Βουλή των Παιδιών”, εκδήλωση 

που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις ως πρώτο ξεκίνηµα.  Για την καλύτερη 

διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών παραχωρήθηκαν οι εγκαταστάσεις της Βουλής και 

δόθηκε η αναγκαία τεχνική στήριξη από το προσωπικό της.  Οι καινούριοι αυτοί θεσµοί, 

µε τα πολλαπλά περιθώρια βελτίωσης και αναβάθµισης που υπάρχουν, αλλά και τους 

υψηλούς στόχους που υπηρετούν, διευρύνουν και ενισχύουν ακόµα περισσότερο τον 

κοινωνικό ρόλο που διαδραµατίζει το σώµα. 

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

διοργάνωσε επίσης µε επιτυχία έκθεση ζωγραφικής του κοινοβουλευτικού συνεργάτη 

Λώνια Ευθυβούλου, µε θέµα το κυπριακό τοπίο.  Από τον περασµένο Μάιο φιλοξενείται 

στη Βουλή η έκθεση “Η ιστορία της Κύπρου σε καρτούν” του Ρώσου δηµοσιογράφου 
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Ίγκορ Λισκόβ.  Μέσα στα ίδια πλαίσια η Βουλή διοργάνωσε εκδήλωση µνήµης και τιµής 

για τον Αντώνη Σαµαράκη και προγραµµατίζει µια σειρά από εκδόσεις και εκδηλώσεις.  

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

στενή συνεργασία µε τις άλλες δύο εξουσίες, την εκτελεστική και τη δικαστική.  Η 

συνεργασία αυτή υπήρξε και αυτή τη σύνοδο καθ’ όλα οµαλή και χωρίς ιδιαίτερα 

προβλήµατα.  Σηµαντικό ρόλο στην όλη κοινοβουλευτική προσπάθεια διαδραµάτισαν 

και διαδραµατίζουν επίσης τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.  Μπορεί να λεχθεί ότι τα 

τελευταία, χωρίς υπερβολή, προέβαλλαν αντικειµενικά και αδιάλειπτα το έργο της 

Βουλής, υποβοηθώντας έτσι στη διαµόρφωση µιας σωστά ενηµερωµένης κοινής 

γνώµης. 

 
 
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
Γενικά 
11. Κατά την παρελθούσα σύνοδο οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγµατοποίησαν 

ένα σηµαντικά µεγάλο αριθµό συνεδριάσεων (565) τόσο για τα νοµοθετικά θέµατα όσο 

και για τα θέµατα κοινοβουλευτικού ελέγχου.  Στα πλαίσια των εν λόγω συνεδριάσεών 

τους οι κοινοβουλευτικές επιτροπές ολοκλήρωσαν την εξέταση και προώθησαν στη 

Βουλή για ψήφιση/έγκριση τριακόσια πενήντα δύο (352) νοµοσχέδια, τριάντα µία (31) 

προτάσεις νόµου και διακόσιους εξήντα (260) κανονισµούς, στους οποίους 

περιλαµβάνονται σαράντα πέντε σχέδια υπηρεσίας θέσεων του δηµόσιου και 

ηµικρατικού τοµέα. Παράλληλα, µελετήθηκε ένας µεγάλος αριθµός  εγγράφων (140) για 

την πρόσληψη ή την παράταση υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων στη δηµόσια 

υπηρεσία και σε ηµικρατικούς οργανισµούς, καθώς και τέσσερις προτάσεις για 

αποδέσµευση κονδυλίων στα πλαίσια των διατάξεων του κρατικού προϋπολογισµού.  

Πρόσθετα, κατά την ίδια σύνοδο οι κοινοβουλευτικές επιτροπές άρχισαν την εξέταση 

αριθµού προτεινόµενων νοµοθετηµάτων, των οποίων η µελέτη συνεχίζεται. 
 
Νοµοθετικό έργο 
12. Κατά την υπό αναφορά σύνοδο µελετήθηκαν από τις αρµόδιες κοινοβουλευτικές 

επιτροπές και προωθήθηκαν για ψήφιση από την ολοµέλεια σηµαντικά θεσµικά 

νοµοθετήµατα.  Ανάµεσα σε αυτά συγκαταλέγονται οι νοµοθεσίες που διέπουν την 

εκλογή των µελών του Ευρωκοινοβουλίου, την αναθεώρηση του δικαίου της απόδειξης, 
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τη θεσµοθέτηση του πόθεν έσχες για πολιτικά πρόσωπα και άλλους αξιωµατούχους, τη 

θεσµοθέτηση νοµοθετικού πλαισίου για τους εγγυητές, την αναθεώρηση και ενοποίηση 

της νοµοθεσίας που διέπει την αστυνοµία, την  ίδρυση του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου 

Κύπρου, καθώς και άλλα σηµαντικά  νοµοθετήµατα για τα οποία γίνεται ειδική αναφορά 

στο Παράρτηµα Ι. 
Στα πλαίσια του νοµοθετικού έργου αξίζει αναφοράς το γεγονός ότι έπειτα από πολλά 

χρόνια κατέστη δυνατή η µελέτη, συζήτηση και έγκριση του κρατικού προϋπολογισµού 

για το έτος 2004 πριν από τη λήξη του οικονοµικού έτους και πιο συγκεκριµένα στις 17 

∆εκεµβρίου 2003, καθώς και η έγκαιρη µελέτη και έγκριση µεγάλου αριθµού ετήσιων 

προϋπολογισµών των ηµικρατικών οργανισµών.   

Το γεγονός αυτό αποδίδεται τόσο στη συµµόρφωση της εκτελεστικής εξουσίας προς 

διαδοχικές υποδείξεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και 

Προϋπολογισµού όσο και στον έγκαιρο προγραµµατισµό των εργασιών της αρµόδιας 

επιτροπής, που είχε ως αποτέλεσµα να ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες πριν από 

το ∆εκέµβριο του 2004.  Συνολικά συζητήθηκαν από την αρµόδια κοινοβουλευτική 

επιτροπή και ακολούθως εγκρίθηκαν από την ολοµέλεια του σώµατος πριν από τη λήξη 

του οικονοµικού έτους στο οποίο αφορούσαν δέκα (10) ετήσιοι προϋπολογισµοί σε 

σύνολο είκοσι τριών (23) προϋπολογισµών ηµικρατικών και άλλων παρεµφερών 

οργανισµών.  Οι υπόλοιποι συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν µετά το ∆εκέµβριο του 2004, 

και αυτό λόγω της καθυστέρησης στην έγκαιρη  κατάθεσή τους στη Βουλή  από την 

εκτελεστική εξουσία.  Συναφώς, η έγκριση δωδεκατηµορίων για το µήνα Ιανουάριο και 

για το µήνα Φεβρουάριο σε σχέση µε ηµικρατικούς οργανισµούς κατέστη αναγκαία, σε 

περιορισµένο όµως βαθµό σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια κατά τα οποία η 

διαδικασία αυτή αποτελούσε τον κανόνα. 

 
Κοινοβουλευτικός έλεγχος 
13. Στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου οι αρµόδιες επιτροπές 

εξέτασαν, είτε αυτεπάγγελτα είτε έπειτα από παραποµπή από την ολοµέλεια, µια σειρά 

από σηµαντικά θέµατα τα οποία  αφορούν ζητήµατα που απασχόλησαν έντονα την 

κοινή γνώµη και άπτονται σοβαρών πτυχών της κοινωνικοοικονοµικής ζωής του τόπου.  

Τα πιο σηµαντικά από τα θέµατα αυτά παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙ.  Για αρκετά από 

τα εν λόγω θέµατα ετοιµάστηκαν εκθέσεις των αρµόδιων επιτροπών και  ακολούθησε η 

συζήτησή τους από την ολοµέλεια, στα πλαίσια του Τέταρτου Κεφαλαίου της ηµερήσιας 

διάταξης.  
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Νοµοπαρασκευαστικό έργο 
14. Κατά τη βουλευτική σύνοδο που έληξε αναπτύχθηκε ιδιαίτερα παραγωγικό έργο 

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

που κατατέθηκαν στην ολοµέλεια από βουλευτές ή κοινοβουλευτικές οµάδες.  

Ειδικότερα, ετοιµάστηκαν και κατατέθηκαν στη Βουλή εκατό τέσσερις (104) προτάσεις 

νόµου σε σύγκριση µε εβδοµήντα επτά (77) κατά την προηγούµενη βουλευτική σύνοδο. 

Με την ευκαιρία αυτή επισηµαίνεται για µια ακόµη φορά  ότι τα νοµοσχέδια και οι 

κανονισµοί που κατατίθενται από την εκτελεστική εξουσία εξακολουθούν να χρήζουν 

πιο εµπεριστατωµένης επεξεργασίας και νοµοτεχνικού ελέγχου, ώστε να διευκολύνεται 

περισσότερο το έργο των επιτροπών και να αποφεύγεται η παρείσφρηση λαθών που 

είναι άµεσα συναρτηµένα µε την απόδοση του κειµένου τους. 

 
Επισκέψεις/συναντήσεις  

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

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

επισκέψεων/συναντήσεων, πραγµατοποιώντας τριάντα τέσσερις (34) επισκέψεις και 

σαράντα επτά (47) συναντήσεις, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στα Παραρτήµατα ΙΙΙ 
και IV, αντίστοιχα. 

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

υπεπιτροπές που συστάθηκαν σε προηγούµενες συνόδους από κοινοβουλευτικές 

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

Κανονισµού της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

● Υπεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για την Προώθηση 

Εκκρεµούντων Νοµοσχεδίων/Κανονισµών για την Αστυνοµία. 

(Συστάθηκε στις 20 Σεπτεµβρίου 2001 και ολοκλήρωσε το έργο της τον Απρίλιο 

του 2004 µε την ψήφιση από τη Βουλή του νέου νοµοθετικού πλαισίου για την 

αστυνοµία.) 

● Υπεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων 

Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών για ∆ιερεύνηση Φακέλων της 

Κεντρικής Τράπεζας που Σχετίζονται µε την Εξαγωγή Ξένου Συναλλάγµατος. 

(Συστάθηκε στις 3 Απριλίου 2001 και τα πορίσµατά της ενσωµατώθηκαν στο 

προσχέδιο της σχετικής έκθεσης της αρµόδιας επιτροπής για το ΧΑΚ.) 
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● Υπεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για Επαφή Βουλής - 

Ανώτατου ∆ικαστηρίου. 

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

● Υπεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τη Μελέτη Θεµάτων 

που Άπτονται της ∆ιαχείρισης της Πολιτιστικής µας Κληρονοµιάς που Βρίσκεται 

στις Κατεχόµενες Περιοχές. 

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

● Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα, 

στην οποία συµµετέχουν  µέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών και 

κυβερνητικοί λειτουργοί. 

(Συστάθηκε στις 17 Ιουλίου 2003 και συνεχίζει τη λειτουργία της.) 

Συστάθηκαν επίσης κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο οι ακόλουθες τρεις νέες 

υπεπιτροπές: 

● Υπεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για τις 

Μεταχρονολογηµένες Επιταγές. 

(Συστάθηκε στις 19 Σεπτεµβρίου 2003.) 

● Υπεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για Θέµατα Ανηλίκων. 

(Συστάθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2004.) 

● Υπεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για Θέµατα 

Οικογενειακού Θεσµού. 

(Συστάθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2004.) 

 
Λειτουργικά θέµατα 
17. Κατά τη σύνοδο που έληξε η λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών υπήρξε 

γενικά οµαλή και αποτελεσµατική.  Ωστόσο, σηµειώνεται ότι η ανάπαυλα που 

σηµειώθηκε για το δηµοψήφισµα και τις ευρωεκλογές υποχρέωσε τις κοινοβουλευτικές 

επιτροπές να ακολουθήσουν στη συνέχεια πιο έντονους ρυθµούς εργασίας για 

αναπλήρωση του κοινοβουλευτικού χρόνου που χάθηκε. 

 
18. Η συνεργασία µεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών υπήρξε κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο οµαλή και χωρίς ιδιαίτερα 

προβλήµατα.  Οι υπουργοί και οι εκπρόσωποί τους ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτηµα 

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

καλή θέληση από όλες τις πλευρές. 

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

αναπτύσσει έναν εντυπωσιακό αριθµό διεθνών δραστηριοτήτων, παρά τις 

διαπραγµατεύσεις για το κυπριακό πρόβληµα, τη διεξαγωγή των δηµοψηφισµάτων για 

το Σχέδιο Ανάν και τη διεξαγωγή των εκλογών για ανάδειξη µελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (ΕΚ).  Η Βουλή πραγµατοποίησε συνολικά εκατό δεκαέξι (116) 

αποστολές στο εξωτερικό (Παράρτηµα V), οι οποίες αφορούσαν δραστηριότητες του 

Προέδρου της Βουλής (Παράρτηµα VΙ), συµµετοχές σε συναντήσεις και σεµινάρια 

ευρωπαϊκών και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισµών, καθώς και επισκέψεις σε 

επίπεδο διµερών σχέσεων µε άλλα κοινοβούλια.  Πραγµατοποιήθηκαν επίσης είκοσι 

πέντε (25) επισκέψεις στην Κύπρο αντιπροσωπιών και µελών άλλων κοινοβουλίων και 

διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισµών (Παράρτηµα VΙΙ). 
 
20.  Η ανάγκη προώθησης µιας δίκαιης και βιώσιµης λύσης του κυπριακού 

προβλήµατος, η οποία να είναι σύµφωνη µε τα σχετικά ψηφίσµατα των Ηνωµένων 

Εθνών, να διασφαλίζει τα συµφέροντα τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των 

Τουρκοκυπρίων και να λαµβάνει υπόψη τις ανησυχίες τους, ήταν το κύριο µέληµα του 

Προέδρου και των µελών της Βουλής στις διεθνείς δραστηριότητές τους.  Μετά τη 

διεξαγωγή των δηµοψηφισµάτων της 24ης Απριλίου, οι προσπάθειες της κυπριακής 

Βουλής αναπόφευκτα επικεντρώθηκαν στη σωστή πληροφόρηση ξένων κοινοβουλίων 

και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισµών για τους λόγους που οδήγησαν την 

ελληνοκυπριακή κοινότητα στην απόρριψη του Σχεδίου Ανάν και στην υπογράµµιση της 

προσήλωσης της πλευράς µας στη λύση διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας.  Τόσο ο 

Πρόεδρος της Βουλής όσο και τα µέλη των αντιπροσωπιών σε διεθνείς 

κοινοβουλευτικούς οργανισµούς δραστηριοποιήθηκαν έντονα για την αποτροπή 

οποιωνδήποτε αρνητικών εξελίξεων. 

 
21.  Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), στην επίτευξη της οποίας η 

Βουλή των Αντιπροσώπων είχε σηµαντικότατη συνεισφορά, αύξησε την ανάγκη 
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περαιτέρω προώθησης των σχέσεων του σώµατος τόσο µε το ΕΚ όσο και µε τα 

κοινοβούλια των χωρών µελών της Ένωσης.  Η συνεργασία αυτή αναπτύχθηκε τόσο σε 

επίπεδο Προέδρων κοινοβουλίων, στα πλαίσια των ∆ιασκέψεων των Προέδρων του ΕΚ 

και των κοινοβουλίων των χωρών µελών, όσο και σε διµερές επίπεδο.  Στόχος των 

διαβουλεύσεων αυτών είναι η εξέταση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, όπως 

αυτός διαµορφώνεται µέσα από τη Συνταγµατική Συνθήκη η οποία υιοθετήθηκε στο 

επίπεδο των αρχηγών των κρατών µελών της Ένωσης, αλλά και η αναζήτηση κοινών 

στόχων και η αντιµετώπιση των προκλήσεων στο διεθνές επίπεδο. 

 
22. Συνεχής και εντατική υπήρξε η συµµετοχή του κυπριακού κοινοβουλίου σε 

θεσµοθετηµένες κοινοβουλευτικές συναντήσεις στο πλαίσιο της ΕΕ.  Πέραν των 

∆ιασκέψεων των Προέδρων Κοινοβουλίων, η Βουλή συµµετείχε στις ∆ιασκέψεις των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC), οι οποίες 

ασχολούνται µε µια σειρά από θέµατα που βρίσκονται στο επίκεντρο των διεργασιών 

της διευρυµένης Ευρώπης, αλλά και σε συναντήσεις άλλων κοινοβουλευτικών 

επιτροπών, όπως αυτές των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων.  Κύπριοι βουλευτές 

συµµετείχαν επίσης σε σειρά σεµιναρίων για εξειδικευµένα θέµατα.  Επιτροπές του ΕΚ 

επισκέφθηκαν την Κύπρο και συζήτησαν τόσο το κυπριακό πρόβληµα όσο και θέµατα 

που εµπίπτουν στους τοµείς των αρµοδιοτήτων τους. 

 
23. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέχισε να προβάλλει έντονα τη θέση ότι η 

Κύπρος, ως νέο µέλος της ΕΕ, είναι σε θέση να έχει σηµαντική συνεισφορά στις 

πολιτικές της Ένωσης στο διεθνές επίπεδο, όπως στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας 

και στην Ευρωµεσογειακή Εταιρική Σχέση.  Η πεποίθηση αυτή βασίζεται στις πολύ 

καλές σχέσεις που η Κύπρος διατηρεί µε τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και στη 

διαπίστωση µέσω διµερών επαφών µε άλλα κοινοβούλια ότι οι χώρες της ευρύτερης 

περιοχής προσβλέπουν στο ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας µεταξύ τους και της ΕΕ. 

 
24. Ανάλογη ήταν η σηµασία που έδωσε η κυπριακή Βουλή στο θέµα της ειρήνης και 

ασφάλειας στη Μεσόγειο.  Στο πλαίσιο αυτό είχε ενεργό ρόλο στους διεθνείς 

κοινοβουλευτικούς οργανισµούς οι οποίοι έχουν εγκαθιδρύσει µια θεσµοθετηµένη 

µεσογειακή διάσταση, όπως το ΕΚ, τη ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση και την 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη. Η εγκαθίδρυση της Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, που 

πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο του 2004, αναµένεται να προωθήσει περαιτέρω τη 
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συνεργασία µεταξύ των κοινοβουλίων των µεσογειακών χωρών, αλλά και µεταξύ των 

κοινοβουλίων των χωρών µελών της ΕΕ. 

 
25. Έντονη ήταν η δραστηριότητα των αντιπροσωπιών της Βουλής και σε άλλους 

ευρωπαϊκούς κοινοβουλευτικούς οργανισµούς, όπως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 

Συµβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισµού 

για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.  Η ΚΣΣΕ υιοθέτησε τον Ιανουάριο 

του 2004 ένα θετικό ψήφισµα για την κατάσταση στην Κύπρο και τον Απρίλιο του 2004, 

µετά τη διεξαγωγή των δηµοψηφισµάτων για το Σχέδιο Ανάν, συζήτησε εκτάκτως το 

θέµα και υιοθέτησε νέο ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει απογοήτευση για το αποτέλεσµα, 

αναφέροντας παράλληλα ότι η βούληση τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των 

Τουρκοκυπρίων πρέπει να γίνει σεβαστή.  Η ΚΣΣΕ αποφάσισε επίσης όπως 

προωθήσει την πιο ενεργό συµµετοχή των εκπροσώπων της τουρκοκυπριακής 

κοινότητας στις εργασίες της, µε την ενσωµάτωσή τους στην κυπριακή αντιπροσωπία.  

Τόσο ο Πρόεδρος της Βουλής όσο και η αντιπροσωπία της Βουλής έχουν προβεί σε 

διάφορες ενέργειες και το θέµα βρίσκεται υπό εξέταση στο προεδρείο της ΚΣΣΕ. 

 
26. Η συµµετοχή αντιπροσωπιών της Βουλής σε άλλους διεθνείς κοινοβουλευτικούς 

οργανισµούς, όπως η ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση και ο Κοινοπολιτειακός 

Κοινοβουλευτικός Σύνδεσµος, έδωσε την ευκαιρία στους Κυπρίους βουλευτές να 

προβάλουν την ανάγκη προώθησης µιας δίκαιης και βιώσιµης λύσης του κυπριακού 

προβλήµατος, αλλά και να συζητήσουν µια σειρά από θέµατα που βρίσκονται στο 

επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.  Τέτοια θέµατα αφορούσαν, µεταξύ άλλων, στην 

παγκόσµια ειρήνη και ασφάλεια, στην προώθηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, την 

προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε συγκεκριµένα διεθνή πολιτικά προβλήµατα. 

 
27. Η σύνθεση των αντιπροσωπιών της Βουλής σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

κοινοβουλευτικούς οργανισµούς παρατίθεται ως Παράρτηµα VIII.  
 
∆ιµερείς σχέσεις 
28. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέχισε την ανάπτυξη των διµερών σχέσεών της µε 

κοινοβούλια ευρωπαϊκών, αλλά και άλλων χωρών, θεωρώντας ότι η ένταξη της Κύπρου 

στην ΕΕ αναβαθµίζει τη δυνατότητα συνεργασίας µε κοινοβούλια πέραν του 

ευρωπαϊκού χώρου.  Η πεποίθηση αυτή απορρέει από τις σχέσεις φιλίας που η Βουλή 

συστηµατικά προώθησε µε άλλες χώρες, αλλά και από το γεγονός ότι πολλές χώρες 
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θεωρούν ότι η Κύπρος, ως µέλος πλέον της ΕΕ, είναι σε καλύτερη θέση να αντιληφθεί 

τους προβληµατισµούς και τις ανησυχίες τους, αφού συµµερίζεται κοινές αρχές και 

κοινούς στόχους. 

 
29. Στα πλαίσια της προώθησης των διµερών σχέσεων ο Πρόεδρος και 

αντιπροσωπίες της Βουλής επισκέφθηκαν διάφορες χώρες.   Υπογραµµίζεται ότι έχουν 

ήδη προγραµµατισθεί για τη νέα σύνοδο της Βουλής επίσηµες επισκέψεις του 

Προέδρου της Βουλής σε άλλες χώρες, ύστερα από πρόσκληση οµολόγων του, καθώς 

και επισκέψεις Προέδρων κοινοβουλίων στην Κύπρο. Επισκέψεις θα 

πραγµατοποιηθούν επίσης και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών.  

 
30. Επισκέψεις στην Κύπρο πραγµατοποίησαν Πρόεδροι άλλων κοινοβουλίων, 

κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες και ξένες κοινοβουλευτικές επιτροπές.  Σηµειώνεται 

ιδιαίτερα η επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Άννας Μπενάκη-

Ψαρούδα, η οποία ήταν η πρώτη επίσηµη επίσκεψη που πραγµατοποίησε στο 

εξωτερικό και έθεσε τις βάσεις για πιο συστηµατική συνεργασία µεταξύ των δύο 

κοινοβουλίων.   

Κύριο θέµα συζήτησης στις επαφές µε τις ξένες αντιπροσωπίες και τις ξένες 

κοινοβουλευτικές επιτροπές ήταν το κυπριακό πρόβληµα.  Παράλληλα, συζητήθηκαν 

και θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των εν λόγω κοινοβουλευτικών 

επιτροπών.  Εξάλλου, συζητήθηκαν θέµατα διεθνούς ενδιαφέροντος και συγκεκριµένα 

πολιτικά προβλήµατα και υπογραµµίστηκε η ανάγκη επίλυσής τους σύµφωνα µε το 

διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών.   

 
31. Την Κύπρο επισκέφθηκαν και αντιπροσωπίες οµάδων φιλίας µε την Κύπρο που 

έχουν συσταθεί σε άλλα κοινοβούλια.  Ο ρόλος των διµερών αυτών οµάδων φιλίας στην 

προώθηση της συνεργασίας και αλληλοκατανόησης µεταξύ της Βουλής των 

Αντιπροσώπων και άλλων κοινοβουλίων, αλλά και ευρύτερα των σχέσεων µεταξύ 

Κύπρου και άλλων χωρών είναι σηµαντικός.  Αξιόλογος είναι επίσης ο ρόλος τους στην 

ενηµέρωση ξένων κοινοβουλίων και αξιωµατούχων για το κυπριακό πρόβληµα.  

Οµάδες φιλίας µε την Κύπρο λειτουργούν σε τριάντα έξι (36) κοινοβούλια (Παράρτηµα 
IX). 
 
32. Οι διµερείς σχέσεις της Βουλής προωθήθηκαν και µέσω της συµµετοχής της σε 

ευρωπαϊκούς και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισµούς.  Υπογραµµίζεται ιδιαίτερα η 
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σηµασία της συµµετοχής κυπριακών κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών σε 

οργανισµούς µε παγκόσµια συµµετοχή, όπως η ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση, ο 

Κοινοπολιτειακός Κοινοβουλευτικός Σύνδεσµος και ο Σύνδεσµος Ασιατικών 

Κοινοβουλίων.  Στους οργανισµούς αυτούς παρέχεται η ευκαιρία προώθησης σχέσεων 

µε κοινοβούλια τα οποία δεν έχουν ανεπτυγµένες σχέσεις µε την κυπριακή Βουλή, 

συµπεριλαµβανοµένων των κοινοβουλίων ορισµένων ισλαµικών χωρών. 

 
∆ιεθνείς κοινοβουλευτικοί οργανισµοί 
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ∆ραστηριότητες για ευρωπαϊκά θέµατα 
33. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κύπρου (ΜΚΕ ΕΕ - Κύπρου) ολοκλήρωσε το έργο της σε σχέση 

µε την ενταξιακή πορεία της Κύπρου µε δύο συνόδους. Συγκεκριµένα, 

πραγµατοποιήθηκαν η 24η και η 25η  Σύνοδος της ΜΚΕ ΕΕ - Κύπρου (Λουξεµβούργο, 

29-30 Σεπτεµβρίου 2003 και Λευκωσία, 16-17 Μαρτίου 2004). Οι δύο σύνοδοι 

ασχολήθηκαν µε το κυπριακό πρόβληµα και τις σχέσεις µεταξύ Κύπρου-ΕΕ, καθώς και 

µε το θέµα της προετοιµασίας της Κύπρου για ένταξη στην ΕΕ, µε ιδιαίτερη έµφαση 

στην παρακολούθηση της προόδου των δεσµεύσεων της Κύπρου κατά την 

προενταξιακή περίοδο.   

Επίσης, συζητήθηκαν θέµατα που απασχολούν την ΕΕ, όπως το θέµα του 

αποτελέσµατος της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης και οι προοπτικές που 

υπήρχαν ενόψει της επικείµενης ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης, η Ευρωµεσογειακή 

Συνεργασία, καθώς και θέµατα που αφορούν στην Κύπρο, όπως η προετοιµασία για τις 

εκλογές για ανάδειξη µελών του ΕΚ, η αποναρκοθέτηση της γραµµής κατάπαυσης του 

πυρός και το θέµα των πολιτικών της ΕΕ και της Κύπρου αναφορικά µε το άσυλο και τη 

µετανάστευση.  

 
34. Στα πλαίσια της συνεργασίας του ΕΚ µε τα κοινοβούλια των υποψήφιων για ένταξη 

χωρών η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετείχε στη 16η Συνάντηση του Προέδρου του 

ΕΚ µε τους Προέδρους των Κοινοβουλίων των Χωρών που Συµµετέχουν στη 

∆ιαδικασία της ∆ιεύρυνσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στις 4 

Φεβρουαρίου 2004. Εξάλλου, η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε στη 

Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων των υπό Ένταξη Χωρών στο Παρίσι, στις 

3 ∆εκεµβρίου 2003. Η εν λόγω συνάντηση πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του 

Προέδρου της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.  Επίσης, ο Πρόεδρος της Βουλής πήρε µέρος 
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στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, η οποία 

διοργανώθηκε από την ολλανδική προεδρία, στις 2 και 3 Ιουλίου 2004, στη Χάγη. 

 
35. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετείχε στην 30ή και 31η ∆ιάσκεψη των 

Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ 

(COSAC) (Ρώµη, 6-7 Οκτωβρίου 2003 και ∆ουβλίνο, 19-20 Μαΐου 2004), καθώς και 

στις Συναντήσεις των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ (COSAC) (Ρώµη, 27 Νοεµβρίου 2003 και 

∆ουβλίνο, 19 Φεβρουαρίου 2004). Κατόπιν προηγούµενης απόφασης της ∆ιάσκεψης 

για σύσταση Γραµµατείας της COSAC, έγινε βάσει του Κανονισµού ο διορισµός του 

µόνιµου µέλους, το οποίο προέρχεται από το κοινοβούλιο της ∆ανίας, ενώ η λειτουργία 

της Γραµµατείας ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου 2004. Ανάµεσα σε άλλα βασικά θέµατα 

που απασχόλησαν τις συνεδριάσεις της COSAC ήταν το προσχέδιο της Συνταγµατικής 

Συνθήκης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, 

ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των εργασιών της ΕΕ σύµφωνα µε το πρωτόκολλο για το 

ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ στη Συνθήκη του Άµστερνταµ, η συµµετοχή 

των Περιφερειακών Νοµοθετικών Συνελεύσεων στις εργασίες της COSAC, καθώς και η 

Ατζέντα της Λισαβόνας.  

 
36. Στα πλαίσια της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο η 

Βουλή εκπροσωπήθηκε στην 4η ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Ευρωµεσογειακών 

Κοινοβουλίων (Μάλτα, 20-21η Φεβρουαρίου 2004) και στο 4ο Ευρωµεσογειακό 

Κοινοβουλευτικό Φόρουµ Γυναικών (Αµµάν, 20-21η Οκτωβρίου 2003). Επίσης, η Βουλή 

συµµετείχε στις συνεδρίες της Οµάδας Εργασίας για τη Σύσταση Ευρωµεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (Βρυξέλλες, 16-17 Οκτωβρίου 2003), στο 5ο 

Ευρωµεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουµ (Νάπολη, 2 ∆εκεµβρίου 2003), καθώς και 

στις συνεδρίες της Οµάδας Εργασίας για τον Κανονισµό της Συνέλευσης (Βρυξέλλες, 

19-20 Ιανουαρίου 2004). Το 5ο Ευρωµεσογειακό Φόρουµ, µε σύστασή του προς την 

Ευρωµεσογειακή Υπουργική ∆ιάσκεψη, εισηγήθηκε τη µετεξέλιξη του φόρουµ σε 

Ευρωµεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση, πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή. Η 

Βουλή συµµετείχε στην Ιδρυτική Σύνοδο της Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης (Αθήνα, 21η -23 Μαρτίου 2004). 

 
37. Επιπρόσθετα, η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετείχε σε σεµινάρια και 

διασκέψεις που ασχολήθηκαν µε θέµατα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Συµµετείχε επίσης 
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σε σεµινάρια που διοργάνωσε το Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας και Ανταλλαγής 

Πληροφοριών (TAIEX) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Συγκεκριµένα, συµµετείχε στις 

ακόλουθες διοργανώσεις: 

• Σεµινάριο για τα µέλη των κοινοβουλίων των υποψήφιων για ένταξη χωρών µε 

θέµα “Το µέλλον της κοινωνικής πολιτικής στη διευρυµένη Ευρώπη” (ΕΚ, 

Βρυξέλλες, 11-12 Σεπτεµβρίου 2003).  

• Σεµινάριο για το ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος (ΤΑΙΕΧ, Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 

2003).  

• Συνέδριο για τα µέλη των κοινοβουλίων των υποψήφιων για ένταξη χωρών µε 

θέµα “Κοινή Αγροτική Πολιτική στη διευρυµένη Ευρώπη” (ΕΚ, Βρυξέλλες, 8-9 

Οκτωβρίου 2003).   

• Σεµινάριο για τη νοµοθεσία της ΕΕ στον τοµέα του τουρισµού (ΤΑΙΕΧ, Βρυξέλλες, 

21η Οκτωβρίου 2003). 

• Σεµινάριο για τη µετανάστευση και το άσυλο (ΤΑΙΕΧ, Βρυξέλλες, 4-5 Νοεµβρίου 

2003).  

• Σεµινάριο για τους υπερηλίκους στην Ευρώπη και τη σταθερότητα των 

συνταξιοδοτικών συστηµάτων (ΤΑΙΕΧ, Βρυξέλλες, 18-19 Νοεµβρίου 2003).  

• Σεµινάριο για τις θαλάσσιες µεταφορές και την ασφάλεια (ΤΑΙΕΧ, Βρυξέλλες, 24 

Νοεµβρίου 2003). 

• Συνάντηση του ∆ικτύου Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για Ίσες Ευκαιρίες 

Γυναικών και Ανδρών στην ΕΕ (Ρώµη, 21η Νοεµβρίου 2003). 

• Ετήσιο Συµπόσιο του οργανισµού “Avenir Transports” (Παρίσι, 11 ∆εκεµβρίου 

2003).  

• Σεµινάριο µε θέµα “Το οργανωµένο έγκληµα και το εµπόριο ανθρώπινων όντων” 

(ΤΑΙΕΧ, Βρυξέλλες, 11-12 ∆εκεµβρίου 2003). 

• Σεµινάριο µε θέµα “Η ασφάλεια στα τρόφιµα” (ΤΑΙΕΧ, Βρυξέλλες, 2-3 

Φεβρουαρίου 2004).  

• Σεµινάριο µε θέµα “Η πολιτική της ΕΕ για τη δασονοµία” (ΤΑΙΕΧ, Βρυξέλλες, 18 

Φεβρουαρίου 2004). 

• Σεµινάριο µε θέµα “Κοινή Αλιευτική Πολιτική” (ΤΑΙΕΧ, Βρυξέλλες, 21η-23 Απριλίου 

2004). 

• Σεµινάριο µε θέµα “Βιολογική γεωργία” (TAIEX, Σάλτσµπουργκ, 15-16 Ιουλίου 

2004). 
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38. Εξάλλου, διοργανώθηκε στη Λευκωσία στις 30 Ιανουαρίου 2004, υπό την αιγίδα 

της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού, κοινοβουλευτική ηµερίδα πληροφόρησης για την προώθηση της 

ευρωπαϊκής εµπειρίας στην ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και τις 

υποχρεώσεις των νέων κρατών µελών και των υποψήφιων για ένταξη κρατών. 

 
39. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας συµµετείχε στη ∆ιάσκεψη 

των Επιτροπών Γεωργίας των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, των 

Κοινοβουλίων των υπό Ένταξη Χωρών και των Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για 

Ένταξη Χωρών (Ρώµη, 2-3 Οκτωβρίου 2003).  

 
40. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 

συµµετείχε στη Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Προϋπολογισµού των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ για τον 

Προϋπολογισµό του 2004, η οποία διοργανώθηκε από την Επιτροπή Προϋπολογισµού 

του ΕΚ (Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2003).  

 
41. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών πήρε µέρος στη 

∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων 

των Χωρών Μελών ΕΕ, των Κοινοβουλίων των υπό Ένταξη Χωρών και των 

Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών (Ρώµη, 23 Οκτωβρίου 2003). 

Εξάλλου, η Βουλή εκπροσωπήθηκε στην εν λόγω διάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε και 

στο ∆ουβλίνο, µεταξύ 28-30 Μαρτίου 2004, καθώς και στη ∆ιάσκεψη των Επιτροπών 

Εξωτερικών Υποθέσεων µε θέµα τη διεθνή ανάπτυξη (∆ουβλίνο, 23-25 Μαΐου 2004).  

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

των Προέδρων των Επιτροπών Άµυνας των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, 

των Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών και του ΕΚ (Ρώµη, 6-7 

Νοεµβρίου 2003). 

 
43. Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε επίσης στη ∆ιάσκεψη των 

Επιτροπών ∆ηµόσιων Έργων των Κοινοβουλίων της ΕΕ, των Κοινοβουλίων των υπό 

Ένταξη Χωρών και των Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών (Ρώµη, 13-

14 Νοεµβρίου 2003), στη Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

που Εποπτεύουν τις Υπηρεσίες Ασφάλειας και Πληροφοριών στις Χώρες της ΕΕ 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2003-2004 



 19 
 

(Ρώµη, 2-3 ∆εκεµβρίου 2003), καθώς και στη ∆ιάσκεψη των Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών Αρµόδιων για την Οδική Ασφάλεια (Στοκχόλµη, 10 -11 Μαΐου 2004). 

 
44. Εξάλλου, πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 27ης Ιουνίου και 1ης Ιουλίου 2004, επίσκεψη 

του προέδρου και αντιπροσωπίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων στην Τσεχία. 

 
45. Οι έξι (6) Κύπριοι παρατηρητές συµµετείχαν ενεργά στις συνόδους του ΕΚ, των 

επιτροπών του και των αντίστοιχων πολιτικών τους οµάδων.  Από τις 3 Μαΐου 2004 

µέχρι και τις 19 Ιουλίου 2004, οι παρατηρητές της Βουλής των Αντιπροσώπων 

συµµετείχαν στις εργασίες του ΕΚ ως ευρωβουλευτές µε πλήρη δικαιώµατα, ενώ από 

τις 20 Ιουλίου ανέλαβαν κανονικά τα καθήκοντά τους οι έξι (6) εκλεγέντες Κύπριοι 

ευρωβουλευτές.  

 
46. Η κατάσταση στην Κύπρο συνέχισε να απασχολεί το ΕΚ, το οποίο την 21η 

Απριλίου υιοθέτησε ψήφισµα, έπειτα από σχετική έκθεση του Εισηγητή της Επιτροπής 

Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και 

Αµυντικής Πολιτικής κ. Jacques Poos.  Το ψήφισµα, στο οποίο, µεταξύ άλλων, 

παροτρυνόταν ο κυπριακός λαός να υπερψηφίσει το Σχέδιο Ανάν, υιοθετήθηκε, παρά 

τις παραινέσεις των Κυπρίων παρατηρητών στο ΕΚ ότι θα ήταν προτιµότερο να µην 

υιοθετηθεί από το σώµα ψήφισµα και ότι θα ήταν καλύτερα ο κυπριακός λαός να αφεθεί 

να αποφασίσει για το µέλλον του, χωρίς έξωθεν πιέσεις, στο δηµοψήφισµα της 24ης 

Απριλίου 2004. 

 
47. Αναφορές στο κυπριακό πρόβληµα έγιναν και στις εργασίες της ολοµέλειας του ΕΚ 

στις 5 Μαΐου 2004, στα πλαίσια συζήτησης για το µέλλον της διευρυµένης Ευρώπης 

από διάφορους ευρωβουλευτές.  Εξάλλου, στα πλαίσια της πιο πάνω συζήτησης στο 

ΕΚ, οι Κύπριοι παρατηρητές είχαν την ευκαιρία για πρώτη φορά να θέσουν το Κυπριακό 

στους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, τονίζοντας, µεταξύ άλλων, ότι ο κυπριακός λαός 

στο δηµοψήφισµα της 24ης Απριλίου 2004 είπε “όχι” στο συγκεκριµένο σχέδιο και ότι 

δεν απέρριψε λύση του Κυπριακού. 

 
48. Το Κυπριακό απασχόλησε επίσης την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής 

Εξωτερικών  Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και 

Αµυντικής Πολιτικής του ΕΚ και της ΜΚΕ ΕΕ - Κύπρου, που πραγµατοποιήθηκε στις 
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Βρυξέλλες στις 27 Απριλίου 2004.  Στη συνάντηση προσκλήθηκε και συµµετείχε ο 

Συµπρόεδρος της ΜΚΕ ΕΕ - Κύπρου. Πήραν επίσης µέρος οι Κύπριοι παρατηρητές στο 

ΕΚ. Συµµετείχαν ακόµα, έπειτα από πρόσκληση της επιτροπής, ο πρώην 

∆ιαπραγµατευτής για την Ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ κ. Γιώργος Βασιλείου, ο ηγέτης 

του Τουρκικού Ρεπουµπλικανικού Κόµµατος κ. Μεχµέτ Αλί Ταλάτ και ο Επίτροπος 

Αρµόδιος για τη ∆ιεύρυνση κ. Gunter Verheugen.  Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην 

κατάσταση που δηµιουργήθηκε µετά τα αποτελέσµατα των δηµοψηφισµάτων για το 

Σχέδιο Ανάν.   

 
49. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων συµµετείχε, µε τους Προέδρους των 

εθνικών κοινοβουλίων των δέκα νέων χωρών µελών της ΕΕ, στην Επίσηµη Τελετή του 

ΕΚ για τη ∆ιεύρυνση, που πραγµατοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 3 Μαΐου 2004.  

Στην τελετή ο Πρόεδρος της Βουλής παρέδωσε στον Πρόεδρο του ΕΚ τη σηµαία της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η οποία, µε τις σηµαίες των νέων χωρών µελών, αναρτήθηκε 

στην είσοδο του νέου κτιρίου του ΕΚ.  Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρόεδρος της Βουλής 

είχε επαφές µε αξιωµατούχους του ΕΚ και οµολόγους του από τις νέες χώρες µέλη. 

 
50. Τέλος, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο πραγµατοποιήθηκαν στην Κύπρο δύο 

(2) επισκέψεις επιτροπών του ΕΚ.  Συγκεκριµένα, από τις 15 µέχρι τις 17 Οκτωβρίου 

επισκέφθηκε την Κύπρο αντιπροσωπία της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Εξωτερικού 

Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας και από τις 29 µέχρι την 31η Οκτωβρίου επισκέφθηκε 

την Κύπρο αντιπροσωπία της Επιτροπής ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων 

Ευκαιριών.    

 
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα 
51. Το προσχέδιο του Συντάγµατος της Ευρώπης, που είχε ετοιµάσει η Συνέλευση για 

το Μέλλον της Ευρώπης (Convention), υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς κρατών ή 

κυβερνήσεων της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις Βρυξέλλες, στις 17 και 18 Ιουνίου 

2004, έπειτα από συζητήσεις επί ιταλικής και ιρλανδικής προεδρίας της ΕΕ.  Αποµένει 

τώρα η επικύρωσή του από τα είκοσι πέντε (25) κράτη µέλη, σύµφωνα µε τους 

ισχύοντες σ’ αυτά συνταγµατικούς κανόνες.  

 
52. Στο νέο σύνταγµα επήλθαν αλλαγές σε σχέση µε αυτό που προτεινόταν από τη 

Συνέλευση αναφορικά µε τον καθορισµό της ειδικής πλειοψηφίας στη λήψη των 

αποφάσεων, στη σύνθεση της Επιτροπής και τις έδρες στο ΕΚ.  Συγκεκριµένα, 
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καθορίζεται η ειδική πλειοψηφία στο 55% των µελών και στο 65% του πληθυσµού της 

Ένωσης.  Όσον αφορά στη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέχρι το 2014 το 

κάθε κράτος µέλος θα έχει έναν (1) Επίτροπο, ενώ από το 2014 ο αριθµός των 

Επιτρόπων θα µειωθεί στους δεκαοκτώ (18).  Για την κατανοµή των εδρών στο ΕΚ, 

καθορίστηκαν ως κατώτατο όριο εκπροσώπησης οι έξι (6) έδρες, πρόνοια που 

ικανοποιεί απόλυτα την Κύπρο. 

 
53. Στις 6 Νοεµβρίου 2003 πραγµατοποιήθηκε ειδική συνεδρία της Βουλής των 

Αντιπροσώπων για το Σχέδιο Συνθήκης για τη Θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης. 

 
54. Εξάλλου, η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε σε συνάντηση των µελών 

των εθνικών κοινοβουλίων και του ΕΚ που συµµετείχαν στις εργασίες της Συνέλευσης, 

η οποία πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 5 ∆εκεµβρίου 2003. Παρόντες στη 

συνάντηση ήταν ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Valery Giscard D’ Estaign και ο 

εκπρόσωπος της ιταλικής προεδρίας Υπουργός Εξωτερικών κ. Franco Frattini.  Η 

συνάντηση έγινε στα πλαίσια άσκησης πίεσης για ταχύτερη υιοθέτηση από τη 

∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη του νέου Συντάγµατος της ΕΕ. 

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

της Συνέλευσης που πραγµατοποιήθηκαν το Σεπτέµβριο του 2003 και τον Ιανουάριο, 

τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2004.  Τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας 

συµµετείχαν επίσης σε µεγάλο αριθµό συνεδριάσεων επιτροπών, υποεπιτροπών, 

πολιτικών οµάδων της Συνέλευσης, καθώς και σε ad hoc επιτροπές παρακολούθησης 

εκλογών σε χώρες µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης.    
 
56. Η υπό επισκόπηση περίοδος σηµατοδοτήθηκε από την υιοθέτηση δύο 

ψηφισµάτων και µιας σύστασης από την ΚΣΣΕ για την Κύπρο.  Συγκεκριµένα, τον 

Ιανουάριο του 2004, ο Εισηγητής για την Κατάσταση στην Κύπρο, Ούγγρος βουλευτής 

κ. Matyas Eorsi, παρουσίασε στην ολοµέλεια της Συνέλευσης την έκθεσή του, στη βάση 

της οποίας υιοθετήθηκαν οµόφωνα το ψήφισµα 1362 (2004) και η σύσταση 1642 

(2004).   
Τον Απρίλιο του 2004 στη σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε αµέσως µετά τη διεξαγωγή 

των δηµοψηφισµάτων στην Κύπρο για τo Σχέδιο Ανάν, διεξήχθη και πάλι συζήτηση 

στην ολοµέλεια για την Κύπρο προ ηµερησίας διατάξεως.  Εισηγητής για την εν λόγω 
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έκθεση ορίστηκε ο Εισηγητής για την Κατάσταση στην Κύπρο στην ΚΣΣΕ κ. Eorsi.  Στη 

βάση της έκθεσής του υιοθετήθηκε το ψήφισµα 1376 (2004). 

 
57. Με το ψήφισµα 1362 (2004), το οποίο χαρακτηρίστηκε θετικό για την Κύπρο, η 

Συνέλευση καλούσε, µεταξύ άλλων, την τουρκοκυπριακή ηγεσία όπως προχωρήσει 

στην κατάργηση της υποχρέωσης των Ελληνοκυπρίων που µεταβαίνουν στα 

κατεχόµενα να επιδεικνύουν διαβατήρια και να εξασφαλίζουν την ούτω καλούµενη άδεια 

εισόδου και όπως σεβαστεί το δικαίωµα της ειρηνικής απόλαυσης της ιδιοκτησίας όλων 

των νόµιµων κατοίκων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και ιδιαίτερα των εγκλωβισµένων.  

Η τουρκοκυπριακή ηγεσία εκαλείτο επίσης να συνεργαστεί για τη διακρίβωση της τύχης 

των αγνοουµένων. 

Όσον αφορά στην Τουρκία, το ψήφισµα καλούσε, µεταξύ άλλων, τη χώρα αυτή όπως 

πριν από την επίτευξη λύσης του κυπριακού προβλήµατος αποσύρει από την Κύπρο 

σηµαντικό αριθµό στρατευµάτων της, όπως άρει το εµπάργκο εισόδου σε τουρκικά 

λιµάνια πλοίων υπό κυπριακή σηµαία ή πλοίων εγγεγραµµένων στο κυπριακό νηολόγιο 

και όπως συµµορφωθεί πλήρως µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆) στην υπόθεση “Κύπρος ν Τουρκίας”, αναφορικά µε 

το πρόβληµα των αγνοουµένων και των οικογενειών τους και εκπληρώσει χωρίς 

περαιτέρω καθυστέρηση τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την εν λόγω 

απόφαση. 

 
58. Στη σύσταση 1642 (2004) εκφράζεται η υποστήριξη της Συνέλευσης στις 

προσπάθειες του γενικού γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και στις ενέργειες του 

Συµβουλίου της Ευρώπης που στοχεύουν στη συµφιλίωση των κοινοτήτων της 

Κύπρου, στα πλαίσια των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας για επίτευξη δίκαιης, 

λειτουργικής, βιώσιµης και µόνιµης λύσης του κυπριακού προβλήµατος.  Καλείται 

επίσης η Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης όπως εµπλακεί πιο 

ενεργά στις προσπάθειες προώθησης λύσης του Κυπριακού. 

 
59. Όσον αφορά στο ψήφισµα 1376 (2004), η ολοµέλεια, εκφράζοντας την 

απογοήτευσή της για την καταψήφιση από την πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων του 

Σχεδίου Ανάν, αναφέρει παράλληλα ότι η βούληση τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και 

των Τουρκοκυπρίων πρέπει να γίνει σεβαστή.  Η ολοµέλεια αποφάσισε επίσης όπως 

προωθήσει πιο ενεργό συµµετοχή των εκπροσώπων της τουρκοκυπριακής κοινότητας 

στο έργο της ΚΣΣΕ, ενσωµατώνοντάς τους στην κυπριακή αντιπροσωπία.  Το 
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προεδρείο της Συνέλευσης βρίσκεται στη διαδικασία µελέτης του τρόπου εφαρµογής της 

πρόνοιας αυτής. 

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

έργο της διαφώτισης βουλευτών άλλων εθνικών αντιπροσωπιών για την κατάσταση 

στην Κύπρο, για τους λόγους που οδήγησαν την πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων να 

καταψηφίσουν το Σχέδιο Ανάν στο δηµοψήφισµα της 24ης Απριλίου 2004 και για την 

ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για επίτευξη λύσης του κυπριακού προβλήµατος.   

Συνέχισαν επίσης το έργο διαφώτισης για την απόφαση του Ε∆Α∆ στην υπόθεση 

“Λοϊζίδου v Τουρκίας”, καθώς και για την απόφαση του Ε∆Α∆ στη διακρατική προσφυγή 

“Κύπρος v Τουρκίας” και την ανάγκη πλήρους συµµόρφωσης της Τουρκίας στις 

αποφάσεις αυτές.  Τόσο τα θέµατα αυτά όσο και άλλα θέµατα που απορρέουν από τις 

διάφορες πτυχές του κυπριακού προβλήµατος συνεχίζουν να απασχολούν τα αρµόδια 

όργανα της Συνέλευσης.  Τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας µίλησαν επίσης 

ενώπιον της ολοµέλειας για διάφορα θέµατα που απασχόλησαν τη Συνέλευση. 

 
61. Το Σεπτέµβριο του 2003, κατά τη διάρκεια του 4ου Μέρους της Συνόδου 2003 της 

ΚΣΣΕ, τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας κατέθεσαν Γραπτή ∆ήλωση µε αριθµό 

348 (2003) για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουµένων, καλώντας τον Πρόεδρο της 

ΚΣΣΕ όπως στηρίξει κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και απαιτώντας από 

την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή ηγεσία να επιδείξουν πλήρη σεβασµό στο διεθνές 

δίκαιο, στις αρχές και τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης και στις αποφάσεις 

του Ε∆Α∆, καθώς και στα σχετικά ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών. 

 
62. Εξάλλου, ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ και ο Μόνιµος 

Αντιπρόσωπος της ∆ηµοκρατίας στο Συµβούλιο της Ευρώπης παρέθεσαν από κοινού 

δεξίωση  στο Συµβούλιο της Ευρώπης, µε την ευκαιρία της επετείου της ανεξαρτησίας 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.   

 
63. Τον Οκτώβριο του 2003 πραγµατοποιήθηκε στη Λεµεσό το 1ο Ευρωµεσογειακό 

Κοινοβουλευτικό Φόρουµ για τη Μετανάστευση, το οποίο διοργάνωσε η Βουλή των 

Αντιπροσώπων από κοινού µε την Επιτροπή Μετανάστευσης, Προσφύγων και 

Πληθυσµού της ΚΣΣΕ.  Στις εργασίες του φόρουµ, εκτός από τα µέλη της κυπριακής 

αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ, συµµετείχαν ογδόντα και πλέον ξένοι βουλευτές τόσο από 

χώρες µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης όσο και από µεσογειακές χώρες µη µέλη του 
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Συµβουλίου της Ευρώπης, καθώς επίσης και εµπειρογνώµονες και εκπρόσωποι µη 

κυβερνητικών οργανώσεων. 

 
64. Τον Ιανουάριο του 2004, κατά τη διάρκεια του 1ου Μέρους της Συνόδου 2004 της 

ΚΣΣΕ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας προσφώνησε τα µέλη της Συνέλευσης. 

 
65. Τον Απρίλιο του 2004,  κατά τη διάρκεια του 2ου Μέρους της Συνόδου 2004 της 

ΚΣΣΕ, µέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας, εισηγητής για το θέµα “Η καταδίωξη του 

τύπου στη Λευκορωσία” στην Πολιτική Επιτροπή, παρουσίασε στην ολοµέλεια της 

Συνέλευσης την έκθεσή του για το θέµα αυτό.  Η Συνέλευση υιοθέτησε το ψήφισµα 1372 

(2004) και τη σύσταση 1658 (2004).  Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνόδου το ίδιο µέλος 

της κυπριακής αντιπροσωπίας, εισηγητής της Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ για το θέµα “Τα εξαφανισθέντα άτοµα στη Λευκορωσία”, 

παρουσίασε στην ολοµέλεια της Συνέλευσης την έκθεσή του.  Η Συνέλευση υιοθέτησε  

το ψήφισµα 1371 (2004) και τη σύσταση 1657 (2004). 

 
66. Το Μάιο του 2004 ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων  συµµετείχε στη 

∆ιάσκεψη των Προέδρων των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων που διοργανώθηκε από την 

ΚΣΣΕ στο Στρασβούργο.  Στη ∆ιάσκεψη συµµετείχαν πέραν των πενήντα Προέδρων 

ευρωπαϊκών κοινοβουλίων.  Στα πλαίσια της ∆ιάσκεψης, ο Πρόεδρος της Βουλής 

µίλησε για το θέµα “Η λειτουργία της δηµοκρατίας στα δηµοκρατικά πολιτεύµατα”.  Είχε 

επίσης κατ’  ιδίαν συναντήσεις µε τον  Πρόεδρο της ΚΣΣΕ, το Γενικό Γραµµατέα του 

Συµβουλίου της Ευρώπης, µε τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Οµάδας της ΚΣΣΕ, αλλά 

και κύκλο επαφών µε άλλους οµολόγους του, µε τους οποίους αντάλλαξε απόψεις για 

τις τελευταίες εξελίξεις στο κυπριακό πρόβληµα, καθώς και για άλλα θέµατα αµοιβαίου 

ενδιαφέροντος.   

 
67. Τον Ιούνιο του 2004 ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Οµάδας της ΚΣΣΕ και τότε 

υποψήφιος για το χρίσµα του Γενικού Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρώπης, 

Βρετανός βουλευτής κ. Terry Davis επισκέφθηκε την Κύπρο.  Στις εκλογές για τη θέση 

του Γενικού Γραµµατέα που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2004, στα πλαίσια του 3ου 

Μέρους της Συνόδου 2004 της ΚΣΣΕ, ο κ. Davis εξελέγη νέος Γενικός Γραµµατέας του 

Συµβουλίου της Ευρώπης και ανέλαβε επίσηµα τα καθήκοντά του το Σεπτέµβριο του 

2004.   
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68. Στα πλαίσια του 3ου Μέρους της Συνόδου 2004 της ΚΣΣΕ µέλος της κυπριακής 

αντιπροσωπίας ορίστηκε εισηγητής για Γνωµοδότηση εκ µέρους της Επιτροπής 

Νοµικών και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων για την έκθεση “Η συνεισφορά του Συµβουλίου 

της Ευρώπης στην οµαλοποίηση της κατάστασης στο Ιράκ”, που συζητήθηκε στην 

ολοµέλεια.  Το ίδιο µέλος κατέθεσε επίσης, στα πλαίσια της ίδιας συνόδου, προσχέδιο 

ψηφίσµατος µε θέµα “Οι εξαφανίσεις προσώπων”. 

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

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

Μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας κατέχουν αξιώµατα, όπως την προεδρία της 

Υποεπιτροπής Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, τη 2η αντιπροεδρία της Επιτροπής 

Οικονοµικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης, την 3η αντιπροεδρία της Επιτροπής 

Κανονισµού και Ασυλίας, την αντιπροεδρία της Πολιτικής Οµάδας της Ενωµένης 

Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ενώ έχει επιτευχθεί συµµετοχή και στο διευρυµένο προεδρείο 

του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος. 

 
∆ιακοινοβουλευτική Ένωση 
70. Αντιπροσωπία της Βουλής πήρε µέρος στην 109η Συνέλευση της 

∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2003 στη 

Γενεύη, µε τη συµµετοχή κοινοβουλίων από εκατόν είκοσι δύο (122) χώρες.  Τη 

Συνέλευση απασχόλησαν η συµβολή των κοινοβουλίων στην προώθηση της 

παγκόσµιας ειρήνης και ασφάλειας, οι προσπάθειες για επίτευξη ειρήνης στη Μέση 

Ανατολή, καθώς και η συµβολή της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις δηµοκρατικές 

διαδικασίες.  Οι Κύπριοι βουλευτές είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν στις οµιλίες τους 

και στην κατάσταση στην Κύπρο.  Σηµειώνεται ότι στην 110η Συνέλευση, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στο Μεξικό τον Απρίλιο του 2004, η κυπριακή Βουλή δεν 

εκπροσωπήθηκε, γιατί η Συνέλευση συνέπεσε µε τη διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος 

για το Σχέδιο Ανάν.  Λόγω της απουσίας αυτής, δεν πραγµατοποιήθηκε ούτε η 

καθιερωµένη συνεδρία της Οµάδας της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης για την Κύπρο, 

στην οποία συµµετέχουν τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας και εκπρόσωποι 

τουρκοκυπριακών πολιτικών κοµµάτων.  Η επόµενη Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί 

από τις 28 Σεπτεµβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2004 στη Γενεύη. 

 
71. Η αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων είχε επίσης ενεργό συµµετοχή 

στις διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στα πλαίσια της µόνιµης διαδικασίας της 
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∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης για τη ∆ιάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στη 

Μεσόγειο (∆ΑΣΜ).  Κύριο θέµα των διαβουλεύσεων αυτών ήταν η δυνατότητα 

εγκαθίδρυσης Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Μεσογειακών Κρατών.  Η κυπριακή 

Βουλή, η οποία συµµετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή της ∆ΑΣΜ, εκπροσωπήθηκε σε 

ειδική συνάντηση της Επιτροπής, η οποία πραγµατοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2004 

στη Νίκαια.  Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση και συµφωνία για ένα πλαίσιο 

κανονισµού που να διέπει τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

Μεσογειακών Κρατών.  Το πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκε κατά την 110η Συνέλευση της 

∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης τον Απρίλιο του 2004 και η Συνέλευση Μεσογειακών 

Κρατών αναµένεται να εγκαθιδρυθεί το 2005. 

 
72. H Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπείται επίσης στην εξαµελή Επιτροπή της 

∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης για το Μεσανατολικό.  Η Επιτροπή συνήλθε στα πλαίσια 

της 109ης Συνέλευσης, µε τη συµµετοχή Παλαιστινίων και Ισραηλινών βουλευτών, οι 

οποίοι εξέφρασαν τις θέσεις τους για την επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση 

Ανατολή και τις προοπτικές αναζωογόνησης της ειρηνευτικής διαδικασίας.   

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να προωθήσει συνάντηση της Οµάδας Εργασίας 

Παλαιστινίων και Ισραηλινών βουλευτών, η οποία εγκαθιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003, 

µε στόχο την προώθηση διαλόγου µεταξύ των δύο πλευρών σε πιο µόνιµη βάση. 

 
73. Το Μάρτιο του 2004 η ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση διοργάνωσε στη Γενεύη για 

πρώτη φορά σεµινάριο για το ρόλο των κοινοβουλίων στην προάσπιση των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων, το οποίο απευθυνόταν σε προέδρους και µέλη 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων.  Τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων εκπροσώπησε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.  Στόχος του σεµιναρίου, στο οποίο συµµετείχαν εκατό σαράντα 

(140) βουλευτές και εκπρόσωποι διεθνών οργανισµών, ήταν η ανταλλαγή απόψεων για 

την αξιοποίηση και ενίσχυση εθνικών µηχανισµών για προστασία των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων, αλλά και η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα αυτό.  

Αναµένεται ότι θα πραγµατοποιηθούν και άλλες παρόµοιες συναντήσεις. 

 
74. Η ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση συνέστησε επίσης Προπαρασκευαστική Επιτροπή 

για τη ∆εύτερη Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων, η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί το 2005.  Η Επιτροπή συνήλθε τον Ιανουάριο και το Σεπτέµβριο του 

2004 στη Γενεύη και στη Βουδαπέστη, αντίστοιχα.  Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων 
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Κοινοβουλίων θα ασχοληθεί µε θέµατα που βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς 

ενδιαφέροντος. 

 
75. Στην υπό επισκόπηση περίοδο τα κοινοβούλια µέλη της ∆ιακοινοβουλευτικής 

Ένωσης αυξήθηκαν σε εκατόν τριάντα πέντε (135).  Ο πραγµατικά παγκόσµιος 

χαρακτήρας του οργανισµού παρέχει τη δυνατότητα όχι µόνο συζήτησης και υιοθέτησης 

ψηφισµάτων για θέµατα διεθνούς ενδιαφέροντος, αλλά και προώθησης των διµερών 

σχέσεων µεταξύ των κοινοβουλίων µελών.  Η δυνατότητα αυτή αξιοποιήθηκε από τα 

µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας. 

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

Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου (Commonwealth Parliamentary Association, CPA) 

συµµετείχε µε κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες του στις εργασίες της 49ης Παγκόσµιας 

∆ιάσκεψης του CPΑ και στο 35ο Περιφερειακό Συνέδριο του Συνδέσµου.  Η 17η  

∆ιάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας, η οποία  πραγµατοποιείται 

κάθε δύο χρόνια, πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2004 στον Καναδά και την 

κυπριακή Βουλή εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του σώµατος κ. ∆ηµήτρης Χριστόφιας.  

Κατά τη διάρκεια της ∆ιάσκεψης δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή πληροφοριών και 

απόψεων σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι η υφιστάµενη αποδοτικότητα 

των συστηµάτων των κοινοβουλευτικών επιτροπών, η δηµόσια εικόνα των 

κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων και ο ρόλος των κοινοβουλίων στην προώθηση της 

συνοχής των χωρών. 

 
77. Κοινοβουλευτική αντιπροσωπία πήρε µέρος στις εργασίες της 49ης Παγκόσµιας 

∆ιάσκεψης του CPA, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Ντάκα της Μπανγκλαντές τον 

Οκτώβριο του 2003.  Κύριο θέµα της ∆ιάσκεψης ήταν η συνεργασία για προώθηση της 

παγκόσµιας ειρήνης και ευηµερίας. 

 
78. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετείχε επίσης στο 35ο Περιφερειακό Συνέδριο 

των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου το Φεβρουάριο του 2004 στα Νησιά 

Falkland.  Στο συνέδριο πήραν µέρος επίσης, ως συνήθως, κοινοβουλευτικές 

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

Νησιά της Μάγχης, τα Νησιά Falkland, το Isle of Man και το νησί Alderney, που 

αποτελούν µέλη της συγκεκριµένης περιφέρειας.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι µεγάλο µέρος 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2003-2004 



 28 
 

του συνεδρίου επικεντρώθηκε στη συζήτηση του πρόσφατα εκπονηθέντος 

Καταστατικού της Περιφέρειας των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου, προϊόν 

Οµάδας Μελέτης της Περιφέρειας, στην οποία συµµετείχε και εκπρόσωπος της 

κυπριακής Βουλής. Συζητήθηκαν επίσης εκτενώς η αµυντική ικανότητα των µικρών 

κρατών, ο τουρισµός και η παγκόσµια ασφάλεια, καθώς και η εκπαιδευτική πολιτική σε 

σχέση µε τις µικρές χώρες, στα πλαίσια ευρύτερης αξιολόγησης της καταπολέµησης της 

τροµοκρατίας. 

 
79. Πέραν των τακτικών παρεµβάσεων των βουλευτών της κυπριακής αντιπροσωπίας 

στις προαναφερθείσες διασκέψεις σε ό,τι αφορά στα θέµατα των εκάστοτε ηµερήσιων 

διατάξεων, έγιναν αναφορές στο κυπριακό πρόβληµα και στην ανάγκη προώθησης 

δίκαιης επίλυσής του, σε συσχετισµό τόσο µε την τότε επικείµενη ένταξή µας στην ΕΕ, 

όσο και µε το Σχέδιο Ανάν.  Αναφέρεται ακόµα ότι στα πλαίσια της πληροφόρησης για 

κοινοβουλευτικές διαδικασίες και πρακτικές η κυπριακή Βουλή, σε συνεργασία µε το 

CPA, εξέφρασε την άποψή της για διάφορα ζητήµατα µε σκοπό την αλληλοενηµέρωση 

µεταξύ των διάφορων κλάδων του Συνδέσµου (όπως για τη Μέρα Κοινοπολιτείας, την 

ηλεκτρονική σελίδα και το νέο logo για το Σύνδεσµο, για το θέµα της ανισότητας των 

φύλων, το δηµοκρατικό έλλειµµα, τη διαφάνεια σε κοινοβουλευτικά ζητήµατα κ.ά.).  

Περαιτέρω, βάσει πάγιας πλέον τακτικής, ζητήθηκε από τον Κυπριακό Κλάδο όπως 

επανεκδώσει το καταστατικό του Συνδέσµου. 

 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) 
80. H τριµελής κυπριακή αντιπροσωπία που συµµετέχει στην ΚΣ ΟΑΣΕ αξιοποίησε 

όλες τις ευκαιρίες που της παρασχέθηκαν στο πλαίσιο των διάφορων δραστηριοτήτων 

της Συνέλευσης για την προβολή των θέσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς όσον 

αφορά το κυπριακό πρόβληµα, την προβολή της Κύπρου ως ευρωµεσογειακού κράτους 

µέλους της ΕΕ και του ΟΑΣΕ, καθώς και για την περαιτέρω προώθηση των 

διακοινοβουλευτικών σχέσεων µεταξύ της Κύπρου και άλλων χωρών.  

 
81. Οι εξελίξεις σε σχέση µε το κυπριακό πρόβληµα που σηµειώθηκαν κατά τη 

συγκεκριµένη περίοδο κράτησαν το Κυπριακό στο διεθνές προσκήνιο, παρέχοντας την 

ευκαιρία στους Κυπρίους βουλευτές να προβάλουν τις θέσεις της πλευράς µας. Μετά το 

δηµοψήφισµα της 24ης Απριλίου το βάρος µετατοπίστηκε στην επεξήγηση των λόγων 
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απόρριψης από τους Ελληνοκυπρίους του σχεδίου του γενικού γραµµατέα των 

Ηνωµένων Εθνών.  

Για το σκοπό αυτό έγινε ειδική παρέµβαση για το Κυπριακό από τον επικεφαλής της 

κυπριακής αντιπροσωπίας στην ολοµέλεια της Συνέλευσης, στο πλαίσιο των εργασιών 

της 13ης Ετήσιας Συνόδου της ΚΣ ΟΑΣΕ (Εδιµβούργο, 5-9 Ιουλίου 2004), που είχε 

θέµα  “Συνεργασία και Συνεταιρισµός: Αντιµετωπίζοντας τις Νέες Προκλήσεις κατά της 

Ασφάλειας”.  Ειδικές αναφορές για το Κυπριακό έγιναν και από τα άλλα δύο µέλη της 

κυπριακής αντιπροσωπίας, στο πλαίσιο των εργασιών των τριών γενικών επιτροπών, 

της Επιτροπής Πολιτικών Θεµάτων και Ασφάλειας, της Επιτροπής Οικονοµικών 

Θεµάτων, Επιστήµης, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος και της Επιτροπής για τη 

∆ηµοκρατία, τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Ανθρωπιστικά Θέµατα.  

Στις παρεµβάσεις της κυπριακής αντιπροσωπίας υπογραµµίστηκε η ανάγκη 

αντιµετώπισης από τον ΟΑΣΕ, σύµφωνα µε τη δέσµευση διαδοχικών Συµβουλίων 

Υπουργών του Οργανισµού, χρόνιων προβληµάτων που αφορούν κατάφωρες 

παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωµάτων, όπως είναι το 

Κυπριακό και το Μεσανατολικό, τα οποία συνιστούν µόνιµες απειλές κατά της 

παγκόσµιας ειρήνης και ασφάλειας. Τονίστηκε δε ότι η βιωσιµότητα των όποιων 

προτεινόµενων σχεδίων επίλυσης των προβληµάτων αυτών προϋποθέτει τον 

τερµατισµό των παραβιάσεων αυτών. Σηµειώνεται ότι συναφείς, καθώς και άλλες 

τροπολογίες που υπέβαλε η κυπριακή αντιπροσωπία για τα ψηφίσµατα των τριών 

γενικών επιτροπών υιοθετήθηκαν και περιλήφθηκαν στην Τελική ∆ιακήρυξη της 

Συνόδου του Εδιµβούργου.  

 
82. Τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας, αξιοποιώντας παράλληλα το ενισχυµένο 

ευρωπαϊκό στοιχείο στην ΚΣ ΟΑΣΕ, υπό το φως της διεύρυνσης της ΕΕ, και το 

ορόσηµο της επίσηµης ένταξης της χώρας µας στην ΕΕ, την 1η Μαΐου 2004, στόχευσαν 

στην προβολή της Κύπρου ως ευρωµεσογειακού κράτους µέλους της ΕΕ και του ΟΑΣΕ 

σε δύο επίπεδα:  Το πρώτο αφορά στην εδραίωση του πρωταγωνιστικού ρόλου που 

διαδραµάτισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στην αναβάθµιση της µεσογειακής 

διάστασης του ΟΑΣΕ, µέσω του θεσµοθετηµένου πια µηχανισµού των Μεσογειακών 

Κοινοβουλευτικών Φόρουµ.  Σε συνάρτηση µε αυτό επιδιώχθηκε η ανάδειξη του 

ουσιαστικού ρόλου που µπορεί να διαδραµατίσει η Κύπρος, ως γέφυρα µεταξύ 

Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, όσον αφορά στη συµβολή του ΟΑΣΕ στις προσπάθειες 

για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.  
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83. Η προβολή των θέσεων αυτών ήταν στο επίκεντρο των παρεµβάσεων των 

Κυπρίων βουλευτών στο 1ο Μεσογειακό Φόρουµ της ΚΣ ΟΑΣΕ (Ρώµη, 11 Οκτωβρίου 

2003), στο πλαίσιο των “Φθινοπωρινών Συναντήσεων” της ΚΣ ΟΑΣΕ, σε συνδυασµό µε 

τη ∆ιάσκεψη για την Ελευθερία των Θρησκειών (9-10 Οκτωβρίου 2003).  Το 2ο 

Μεσογειακό Φόρουµ θα πραγµατοποιηθεί στη Ρόδο την 1η Οκτωβρίου 2004.  

 
84. Τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συµµετείχαν επίσης σε δύο άτυπες 

συναντήσεις της Οµάδας Επαφής (εκπρόσωποι της κυβερνητικής και της 

κοινοβουλευτικής διάστασης) του ΟΑΣΕ µε τους έξι Μεσογειακούς Εταίρους του 

Οργανισµού, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στο περιθώριο των δραστηριοτήτων της 

Συνέλευσης.  

 
85. Τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συµµετέχουν ακόµα στις “Χειµερινές 

Συναντήσεις” της ΚΣ ΟΑΣΕ, οι οποίες έχουν προπαρασκευαστικό χαρακτήρα ενόψει 

των ετήσιων συνόδων. Φέτος πραγµατοποιήθηκε η “Τρίτη Χειµερινή Συνάντηση” 

(Βιέννη, 19 και 20 Φεβρουαρίου 2004).  

 
86. Ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας συµµετείχε σε τρεις συνεδρίες της 

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

ΟΑΣΕ. 

 
87. Πέραν των πιο πάνω δραστηριοτήτων, µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας πήραν 

µέρος στην αποστολή της ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών 

στη Ρωσική Οµοσπονδία (4-8 ∆εκεµβρίου 2003). Ο επικεφαλής της κυπριακής 

αντιπροσωπίας συµµετείχε επίσης στη ∆ιάσκεψη µε θέµα “Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 

των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Αστυνοµίας και των ∆υνάµεων Ασφαλείας για την 

Προώθηση ενός Περιβάλλοντος Ασφάλειας στην Περιοχή του ΟΑΣΕ”, την οποία 

διοργάνωσαν από κοινού η Κοινοβουλευτική Συνέλευση και το Κέντρο Πρόληψης 

Συγκρούσεων του ΟΑΣΕ (Βιέννη, 23-26 Μαΐου 2004).  

 
88. Στη βάση, τέλος, της επιδίωξης της Βουλής των Αντιπροσώπων για προώθηση, 

µέσω της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣ ΟΑΣΕ, των σχέσεών της µε τις χώρες της 

Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου, αναλήφθηκαν, σε συνεννόηση µε το Υπουργείο 

Εξωτερικών, συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, οι οποίες κατέληξαν στην πραγµατοποίηση 

από µέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας σειράς επισκέψεων στο Κιργιστάν, 
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Καζαχστάν, Τατζικιστάν και Ουζµπεκιστάν (Μάιος 2004). Η “επίθεση φιλίας” που 

επιχειρήθηκε µε θετικά, µέχρι στιγµής, αποτελέσµατα είχε ως στόχο τη διάνοιξη 

καναλιών επικοινωνίας, προκειµένου να προληφθούν τυχόν ενέργειες που θα 

ισοδυναµούσαν µε αναγνώριση του ψευδοκράτους, λόγω των ιδιαίτερων σχέσεων των 

χωρών αυτών µε την Τουρκία.  Σε ό,τι αφορά το κοινοβούλιο του Κιργιστάν ειδικότερα, 

σηµειώνεται η υποβολή προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων µνηµονίου συνεργασίας, 

στο επίπεδο των προέδρων των αντίστοιχων Επιτροπών Εξωτερικών, το οποίο 

τυγχάνει µελέτης.  

 
89. Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας συµµετείχε επίσης στην 1η Συνάντηση της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Φιλίας µε την Αρµενία (Ερεβάν, 17-19 Ιουνίου 2004).  

 
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (∆ΣΟ) 
90. Κατά την υπό αναφορά περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε σε 

επίσκεψη αντιπροσωπίας της ∆ιεθνούς Γραµµατείας (∆Γ) της ∆ΣΟ στο Σικάγο και τη 

Νέα Υόρκη, από τις 29 Οκτωβρίου µέχρι τις 5 Νοεµβρίου 2003, σε συνεδρία της ∆Γ στο 

Βόλο, στις 14 και 15 Μαΐου 2004, και στην 11η Ετήσια Σύνοδο της Ολοµέλειας της ∆ΣΟ, 

οι εργασίες της οποίας διεξήχθησαν στο Κίεβο από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου 2004. 

 
91. Σκοπός της επίσκεψης στις ΗΠΑ ήταν η διεύρυνση της ∆ΣΟ µε την επέκταση της 

συµµετοχής σε αυτήν ορθόδοξων βουλευτών από τις ΗΠΑ και η γνωριµία και προβολή 

των δραστηριοτήτων της ∆ΣΟ προς τις εκεί ορθόδοξες κοινότητες.  Στα πλαίσια αυτά, 

πέρα από τις καθεαυτό συναντήσεις µε αξιωµατούχους των ορθόδοξων κοινοτήτων και 

εκκλησιών, πραγµατοποιήθηκαν και διαλέξεις-συζητήσεις µε τη συµµετοχή 

ακαδηµαϊκών και άλλων εµπειρογνωµόνων και δόθηκαν διασκέψεις τύπου.  Με την 

ευκαιρία της παρουσίας του στις ΗΠΑ, ο Κύπριος βουλευτής που συµµετείχε στην 

αποστολή ενηµέρωσε αξιωµατούχους και άλλα µέλη οργανώσεων της οµογένειας για 

τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. 

 
92. Κατά τη συνεδρία της ∆Γ στο Βόλο συζητήθηκαν κυρίως οργανωτικά θέµατα και 

οικονοµικά ζητήµατα ενόψει της επικείµενης ετήσιας συνόδου της ολοµέλειας και 

παρουσιάστηκε το σχέδιο προγράµµατος για την εν λόγω σύνοδο.  Οι συµµετέχοντες 

στη συνεδρία της ∆Γ, περιλαµβανοµένου του Κυπρίου εκπροσώπου, παρέστησαν στην 

τελετή έναρξης σεµιναρίου που συνδιοργάνωσε η ∆Γ µε την Ακαδηµία Θεολογικών 

Σπουδών της Μητρόπολης ∆ηµητριάδος και Αλµυρού και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
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του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων της Ελλάδας και το οποίο είχε θέµα 

“Ορθοδοξία και Παιδεία: Τα θρησκευτικά ως µάθηµα ταυτότητας και πολιτισµού”. 

 
93. ∆ιµελής κυπριακή κοινοβουλευτική αντιπροσωπία συµµετείχε, όπως 

προαναφέρθηκε, στην 11η ετήσια Σύνοδο της ∆ΣΟ στο Κίεβο τον περασµένο Ιούνιο.  

Κατά την εν λόγω σύνοδο κεντρικό θέµα συζήτησης ήταν “Ασφάλεια µε Ελευθερία”.  Στη 

συζήτηση συµµετείχαν µε σχετικές παρεµβάσεις τους και οι δύο Κύπριοι βουλευτές. 

 
94. Στα πλαίσια συζητήσεων για επίκαιρα διεθνή θέµατα υιοθετήθηκαν σχετικές 

αποφάσεις/ψηφίσµατα της Συνέλευσης, µεταξύ των οποίων και το οµόφωνο ψήφισµα 

για την Κύπρο.  Στο ψήφισµα υπογραµµίζεται η ανάγκη «η λύση που θα εξευρεθεί στο 

Κυπριακό να βασίζεται στα σχετικά ψηφίσµατα του ΟΗΕ και τις Συµφωνίες Υψηλού 

Επιπέδου και να συνάδει µε το κοινοτικό κεκτηµένο, δίνοντας έτσι, στα πλαίσια µιας 

επανενωµένης Κύπρου στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας, την 

ευκαιρία σε ολόκληρο τον κυπριακό λαό να απολαύει των αγαθών της ειρήνης και 

σταθερότητας και των ωφεληµάτων από την ένταξη στην ΕΕ για ένα κοινό ασφαλισµένο 

µέλλον». 

 
95. Υιοθετήθηκαν επίσης ψηφίσµατα για το Κόσοβο και για τη Μέση Ανατολή, όπως 

και για το θέµα της τροµοκρατίας. 

 
96. Η Συνέλευση ενέκρινε επίσης τον απολογισµό δραστηριοτήτων και τον ισολογισµό 

της ∆ΣΟ για το έτος 2003-2004, καθώς και τον προγραµµατισµό δραστηριοτήτων και 

τον προϋπολογισµό για το έτος 2004-2005. 

 
97. ∆ιενεργήθηκαν, τέλος, εκλογές για ανάδειξη του Προέδρου της Συνέλευσης, των 

µελών της ∆Γ και των προέδρων και µελών των επιτροπών της ∆ΣΟ.  Η Κύπρος 

εξελέγη στη ∆Γ και στην Επιτροπή Οικονοµικών. 

 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση ∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΣ ∆ΕΕ) - 
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άµυνας (∆ΣΕΑΑ) 
98. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε 

µε διµελή αντιπροσωπία υπό καθεστώς ad hoc παρατηρητή στο 2ο Μέρος της 49ης 

Συνόδου της ΚΣ ∆ΕΕ, που πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι από την 1η έως τις 3 

∆εκεµβρίου 2003.  Κατά την εν λόγω σύνοδο συζητήθηκαν, µεταξύ άλλων, η ευρωπαϊκή 

στρατηγική στα θέµατα άµυνας, το θέµα µιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την 
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ενδυνάµωση του ρόλου του ΟΗΕ στην προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας, οι 

προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ), η συνάρτηση 

µεταξύ ασφάλειας στην Ευρώπη και σταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή, καθώς και η 

επίδραση της κρίσης στο Ιράκ στην κοινή γνώµη στην Ευρώπη.  Η κυπριακή 

αντιπροσωπία συµµετείχε στις συζητήσεις για τον ΟΗΕ και το Μεσανατολικό. 

 
99. Η κυπριακή αντιπροσωπία προσκλήθηκε ακόµη για πρώτη φορά σε συνεδρία 

επιτροπής, ενώ, σύµφωνα µε τον κανονισµό, οι παρατηρητές δε δικαιούνται συµµετοχή 

σε επιτροπές της Συνέλευσης. 

 
100. Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε επίσης στο 1ο Μέρος της 50ής  

Συνόδου της ΚΣ ∆ΕΕ, που πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 2 έως τις 4 Ιουνίου 

2004.  Κατά τη σύνοδο συζητήθηκαν, µεταξύ άλλων, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της 

ΕΠΑΑ και της ΚΕΠΠΑ και η ευρωπαϊκή συνεργασία για πληροφόρηση του κοινού σε 

θέµατα άµυνας, η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας (European Defence 

Agency, EDA), το θέµα των αποστολών σταθεροποίησης της ΕΕ στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη και, πρώτιστα, οι προοπτικές της ΕΠΑΑ µετά τη διεύρυνση της ΕΕ και του 

ΝΑΤΟ.  Με τη διαδικασία του επείγοντος συζητήθηκε επίσης η µεταβίβαση εξουσίας στο 

Ιράκ. 

Η κυπριακή αντιπροσωπία πήρε µέρος στις συζητήσεις για τις αποστολές 

σταθεροποίησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και για τις προοπτικές της ΕΠΑΑ µετά τη 

διεύρυνση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.  Στα πλαίσια της τελευταίας υιοθετήθηκαν ψήφισµα, 

σύσταση και απόφαση της ΚΣ ∆ΕΕ, που εισηγούνται, µεταξύ άλλων, αναβάθµιση του 

καθεστώτος των δέκα νέων χωρών µελών της ΕΕ στη ∆ΕΕ γενικότερα και στην 

Κοινοβουλευτική της Συνέλευση ειδικότερα, εφόσον οι χώρες αυτές το επιθυµούν.   

Κατά την εν λόγω σύνοδο η αντιπροσωπία έγινε δεκτή σε ιδιαίτερη συνάντηση από τον 

Πρόεδρο της Συνέλευσης και Πρόεδρο της βελγικής Γερουσίας κ. Armand de Decker, 

τον οποίο ενηµέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.  Στη συνάντηση 

συζητήθηκαν επίσης τα νέα δεδοµένα που δηµιουργούνται για την ΚΣ ∆ΕΕ µετά τη 

διεύρυνση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. 

 
101. Τόσο κατά τη σύνοδο αυτή όσο και κατά την προηγούµενη η κυπριακή 

αντιπροσωπία ενηµέρωσε, στο περιθώριο των εργασιών, και άλλα σηµαίνοντα µέλη της 

Συνέλευσης για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. 
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Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΝΑΤΟ (ΚΣ ΝΑΤΟ) 
102. Η Κύπρος δεν εκπροσωπείται στην ΚΣ ΝΑΤΟ, όµως καλείται τακτικά και 

συµµετέχει στα Σεµινάρια Μεσογειακού ∆ιαλόγου, που διοργανώνει η Ειδική Οµάδα της 

Συνέλευσης για τη Μεσόγειο. 

 
103. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Βουλή εκπροσωπήθηκε στο 9ο Σεµινάριο, 

που πραγµατοποιήθηκε στη Μάλαγα από τις 9 έως τις 10 Οκτωβρίου 2003, και στο 10ο 

Σεµινάριο, που πραγµατοποιήθηκε στη Νάπολη στις 9 και 10 Ιουλίου 2004. 

 
104. Στην πρώτη περίπτωση συζητήθηκαν, µεταξύ άλλων, το Μεσανατολικό, το θέµα 

“Ισλάµ και ∆ηµοκρατία”, ο πόλεµος στο Ιράκ και οι επιπτώσεις του και η εξάπλωση των 

όπλων µαζικής καταστροφής.  Ο Κύπριος εκπρόσωπος συµµετείχε σε όλες τις 

συζητήσεις που διεξήχθησαν και είχε επίσης κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε άλλους 

συµµετέχοντες και οµιλητές, µε τους οποίους αντάλλαξε απόψεις τόσο για τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης όσο και για την παρούσα φάση του Κυπριακού. 

 
105. Στο σεµινάριο στη Νάπολη συζητήθηκαν, µεταξύ άλλων, οι τελευταίες εξελίξεις στη 

Μέση Ανατολή, η µεσογειακή πολιτική του ΝΑΤΟ, όπως αυτή διαµορφώνεται µετά τη 

Συνάντηση Κορυφής στην Κωνσταντινούπολη, και η νέα πολιτική πορεία της Λιβύης.  Ο 

Κύπριος βουλευτής που συµµετείχε στις εργασίες του σεµιναρίου πήρε µέρος στη 

συζήτηση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.  Είχε επίσης την ευκαιρία να ενηµερώσει 

κατ’ ιδίαν αριθµό συµµετεχόντων για το Κυπριακό και να προβάλει τις κυπριακές θέσεις 

κυρίως όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στο πρόβληµα. 

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

περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών της µε κοινοβούλια ασιατικών κρατών στη βάση 

κοινών αρχών και επιδιώξεων. 

 
107. Η κυπριακή Βουλή συµµετείχε στη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

ΣΑΚΕ, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Μανίλα από τις 4 έως τις 6 Ιουλίου 2004. Η 

συνεδρία ενέκρινε ως κύριο θέµα της επόµενης Γενικής Συνέλευσης το όραµα της Ασίας 

για ειρήνη και ανάπτυξη µέσω του διακοινοβουλευτικού διαλόγου και συνεργασίας.  

Βάση της συζήτησης, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονοµικές και άλλες 
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δραστηριότητες του Συνδέσµου, αποτέλεσε η “∆ιακήρυξη της Μανίλα”, η οποία 

υιοθετήθηκε στη Γενική Συνέλευση των Φιλιππινών το 2003. 

 
108. Η 4η Γενική Συνέλευση του ΣΑΚΕ πραγµατοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2003 µε 

τη συµµετοχή και της κυπριακής Βουλής.  Στη Γενική Συνέλευση πήραν µέρος είκοσι 

επτά (27) χώρες µέλη.  Στα πλαίσια της συζήτησης οι βουλευτές αντάλλαξαν απόψεις 

σε ό,τι αφορά το σεβασµό της ανεξαρτησίας και κυριαρχίας των κρατών, την οικονοµική 

ανάπτυξη βάσει της παγκοσµιοποίησης, την καταπολέµηση της διεθνούς τροµοκρατίας 

και την απάλειψη διάφορων µορφών βίας στις γυναίκες και στη νεολαία. 

 
109. Η 5η Γενική Συνέλευση του ΣΑΚΕ θα πραγµατοποιηθεί στην Ισλαµαµπάτ 

(Πακιστάν) από τις 29 Νοεµβρίου µέχρι τις 3 ∆εκεµβρίου 2004. 

 
 
∆.   ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Γενικά 
110. Για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων η παρελθούσα 

σύνοδος αποτέλεσε την καταληκτική προθεσµία για την ολοκλήρωση της τελευταίας 

φάσης της εναρµόνισης της κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο.  Στην 

πράξη αυτό απαιτούσε ότι έπρεπε να κατατεθούν στη Βουλή και να εγκριθούν πριν από 

την 1η Μαΐου 2004 όλα τα εναρµονιστικά νοµοθετήµατα για τα οποία υπήρχε δέσµευση 

της χώρας µας έναντι της ΕΕ για υιοθέτηση ή/και εφαρµογή τους πριν από την 

ηµεροµηνία ένταξής µας στην ΕΕ.   

 
111. ∆ύο ιστορικής σηµασίας γεγονότα έχουν σφραγίσει τη σύνοδο αυτή σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, γεγονότα που συνεπιφέρουν άµεσα αποτελέσµατα για τη χώρα µας και τα 

οποία είναι καθοριστικής σηµασίας για τη λειτουργία της Βουλής των Αντιπροσώπων 

και το ρόλο της στο µέλλον.  Το πρώτο γεγονός αφορά τη διεύρυνση της ΕΕ, τη 

µεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της, µε την ένταξη σ’ αυτή δέκα νέων χωρών, 

ανάµεσα στις οποίες και η Κύπρος.  Το δεύτερο γεγονός, εξίσου σηµαντικό για τα µέλη 

της ευρωπαϊκής οικογένειας, ήταν η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στις 18 

Ιουνίου 2004, του πρώτου Συντάγµατος της ΕΕ.  Τόσο η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ 

όσο και η έγκριση του πρώτου Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, το οποίο αναµένεται να 

υιοθετηθεί, µετά την κύρωσή του από όλα τα κοινοβούλια των χωρών µελών, µέχρι το 

2006, αποτελούν όχι απλά δύο ιστορικής σηµασίας γεγονότα για τη Βουλή των 
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Αντιπροσώπων, αλλά δύο καθοριστικής σηµασίας σταθµούς για το ρόλο της Βουλής, η 

οποία καθίσταται πλέον κοινοβούλιο χώρας µέλους της ΕΕ, µε όλες τις 

συνεπακόλουθες αρµοδιότητες και υποχρεώσεις που ο ρόλος αυτός συνεπιφέρει.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε το νέο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα τα κοινοβούλια των 

χωρών µελών αναλαµβάνουν πρόσθετα ένα νέο αναβαθµισµένο ρόλο, τον οποίο θα 

κληθούν να διαδραµατίσουν µετά την έναρξη της εφαρµογής του νέου συντάγµατος.   

 
112. Για τον τρόπο άσκησης των πιο πάνω καθηκόντων και αρµοδιοτήτων που 

αναλαµβάνει η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει γίνει σχετική προκαταρκτική µελέτη, η 

οποία θα απασχολήσει, µε την έναρξη της νέας συνόδου, τα κόµµατα.  

 
Μελέτη νοµοσχεδίων/κανονισµών για την εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό 
κεκτηµένο 
113. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής ετοιµάστηκαν σηµειώµατα αναφορικά µε 

κάθε νοµοσχέδιο ή κανονισµό που περιλαµβάνεται στο σύνολο των 173 νοµοθετηµάτων 

που κατατέθηκαν στο σώµα για εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και τα οποία 

µελετήθηκαν σε είκοσι δύο (22) συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.  Σηµειώνεται ότι στον αριθµό αυτό δεν περιλαµβάνονται τα 

διακόσια σαράντα ένα (241) νοµοθετήµατα που εγκρίθηκαν µε τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος.  Στα εν λόγω σηµειώµατα εντοπίζονται οι εναρµονιστικές πρόνοιες του 

νοµοσχεδίου ή του κανονισµού, το ευρωπαϊκό κεκτηµένο για το θέµα, ο βαθµός 

δεσµευτικότητας, η συµβατότητα του προτεινόµενου νόµου µε το κεκτηµένο και η 

δυνατότητα που υπάρχει για διαφοροποίηση οποιωνδήποτε προνοιών του.  Τα πιο 

σηµαντικά από τα προαναφερθέντα νοµοθετήµατα περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα X. 
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 εξέτασης των 

εναρµονιστικών νοµοθετηµάτων.   

 
Κοινοβουλευτικός έλεγχος - Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των 
υποχρεώσεων για εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο 
114. Για την παρακολούθηση της πορείας προώθησης και υλοποίησης της εναρµόνισης 

και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, έγιναν οι πιο κάτω ενέργειες: 

• Τήρηση κατάστασης µε όλα τα εναρµονιστικά νοµοσχέδια που ψηφίζονται και τους 

κανονισµούς που εγκρίνονται. 
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• Καταγραφή, µετά την ψήφιση κάθε εναρµονιστικού νοµοσχεδίου, των 

υποχρεώσεων της εκτελεστικής εξουσίας για υλοποίηση των προνοιών των 

διάφορων νοµοθεσιών, ώστε να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

κατά πόσο οι υποχρεώσεις αυτές εκπληρώνονται. 

• Παρακολούθηση, σε συνεργασία µε το Γραφείο Προγραµµατισµού και το Γραφείο 

του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, της πορείας των νοµοσχεδίων που 

πρόκειται να κατατεθούν στη Βουλή, ώστε να γίνεται ο κατάλληλος 

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

υποχρεώσεις της. 
 

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

Αντιπροσώπων στον τοµέα των ευρωπαϊκών υποθέσεων και ειδικότερα στα θέµατα 

επικοινωνίας µε τον πολίτη υπήρξαν περιορισµένες σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες 

δραστηριότητες της προηγούµενης συνόδου.  Το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στην 

επικέντρωση του ρόλου της αρµόδιας υπηρεσίας στις δραστηριότητες που αφορούσαν 

την εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο και αφετέρου στην ενασχόληση των 

πολιτικών συντελεστών των δραστηριοτήτων αυτών µε τα διαδραµατισθέντα κατά την 

υπό επισκόπηση περίοδο γεγονότα που σχετίζονται µε τη συζήτηση γύρω από το 

Σχέδιο Ανάν.   

 
116. Παρά ταύτα οργανώθηκαν επισκέψεις βουλευτών ή/και επισκέψεις µελών του 

προσωπικού της υπηρεσίας σε σχολεία στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης µε στόχο 

την ενηµέρωση των µαθητών για θέµατα που αφορούν την ΕΕ.  Επίσης οργανώθηκαν 

επισκέψεις σχολείων στο κοινοβούλιο µε στόχο την ενηµέρωση των µαθητών για το 

ρόλο της Βουλής στην ΕΕ.  

  
117. ∆ιοργανώθηκε επίσης σεµινάριο, στις 28 Νοεµβρίου 2003, µε θέµα “Το 

περιβάλλον στην ευρωπαϊκή Κύπρο”. 

Το σεµινάριο ασχολήθηκε κυρίως µε τις αναµενόµενες επιπτώσεις στο περιβάλλον µετά 

την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και τη συνεπαγόµενη εφαρµογή του ευρωπαϊκού 

περιβαλλοντικού κεκτηµένου στο νησί. Ιδιαίτερες αναφορές έγιναν σε σχέση µε 

υφιστάµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα και τις δυνατότητες επίλυσής τους στα πλαίσια 

της νέας τάξης πραγµάτων που θα υπάρχει στην Κύπρο ως χώρα µέλος της ΕΕ. 
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Συντονίστρια ήταν η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος κ. 

Ελένη Μαύρου. Κύριοι οµιλητές ήταν η κ. Ελένη Μαύρου, ο  κ. Νίκος Γεωργιάδης, 

διευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος, η κ. Αντωνία Λύρα, πρόεδρος της Οµοσπονδίας Περιβαλλοντικών 

και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, και ο κ. Andrew Murphy, αξιωµατούχος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στο σεµινάριο έλαβαν µέρος γύρω στα εκατόν (100) άτοµα, που εκπροσωπούσαν 

περιβαλλοντικές οργανώσεις, το Τµήµα ∆ασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος, το Ταµείο Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών, κυνηγετικές 

οργανώσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται µε περιβαλλοντικά θέµατα και 

οργανώσεις που ασχολούνται µε θέµατα ΕΕ, καθώς και ενδιαφερόµενοι πολίτες. 

 
 
Ε. ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
 
Γενικά 
118. Στον τοµέα ερευνών, µελετών και εκδόσεων αναπτύχθηκε και κατά την τρίτη 

τακτική σύνοδο της όγδοης βουλευτικής περιόδου ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, 

που διαλάµβανε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και επιστηµονική έρευνα και µεθοδική 

συγκέντρωση στοιχείων, µε στόχο την πραγµατοποίηση διάφορων εκδόσεων ή την 

ενίσχυση κοινοβουλευτικών επιτροπών. Παράλληλα, η εντεταλµένη υπηρεσία 

ασχολήθηκε µε τη γλωσσική και εκδοτική επιµέλεια όλων των υπό έκδοση κειµένων που 

ετοιµάζονται από τα µέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής. 

 
119. Να σηµειωθεί ότι αυτός ο τοµέας δράσης του κοινοβουλίου εξακολουθεί να 

αντιµετωπίζει πολλαπλά προβλήµατα, τόσο ως προς την υλοποίηση αρκετών 

προγραµµάτων του όσο και ως προς την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων που τίθενται, 

τα οποία είναι απόρροια της εξάρτησής του από εξωγενείς παράγοντες και της µη 

ύπαρξης ικανού αριθµού προσωπικού.  Να σηµειωθεί ακόµα ότι δεν έχει εκπληρωθεί ο 

στόχος να προβάλλεται η Βουλή και το έργο της κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι 

πολίτες να ενηµερώνονται έγκαιρα και έγκυρα για το έργο που επιτελούν οι 

εκλελεγµένοι αντιπρόσωποί τους. Η σηµαντική ενίσχυση της στελέχωσης της 

εντεταλµένης υπηρεσίας, που έχει ήδη δροµολογηθεί, είναι σίγουρο πως θα επιλύσει σε 

σηµαντικό βαθµό τα προαναφερθέντα προβλήµατα. 
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Πρακτικά των συνεδριάσεων της ολοµέλειας 

120. Στον τοµέα της διόρθωσης και της εκδοτικής επιµέλειας των πρακτικών των 

συνεδριάσεων της ολοµέλειας τηρήθηκε και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η 

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

βρίσκονταν έγκαιρα στη διάθεση των βουλευτών για έλεγχο των αγορεύσεών τους.  

Παράλληλα, πιστεύουµε ότι η ένταξη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα των πρακτικών της 

ολοµέλειας στην ιστοσελίδα της Βουλής αποτελεί σηµαντική συνεισφορά στον πολίτη 

και αξιόλογη υπηρεσία στον τοµέα της διαφάνειας της πολιτικής ζωής του τόπου.  Παρ’ 

όλ’ αυτά, σηµειώνεται ότι η σοβαρή καθυστέρηση από πλευράς του Κυβερνητικού 

Τυπογραφείου στην εκτύπωση των πρακτικών όχι µόνο δεν έχει αντιµετωπιστεί, αλλά 

αντίθετα έχει επιδεινωθεί, αφού κανένα πρακτικό των συνεδριάσεων της υπό εξέταση 

συνόδου δεν έχει µέχρι στιγµής εκτυπωθεί.  Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε τις 

συνεδριάσεις και τα πρακτικά της ολοµέλειας περιλαµβάνονται στο Τρίτο Μέρος-
Γραφικές Παραστάσεις. 

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

συνεδριάσεων της ολοµέλειας, συνεχίστηκε κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η 

σηµαντική δραστηριότητα που αναλήφθηκε τα τελευταία χρόνια για ευρετηρίασή τους.  

Η ανάγκη τήρησης ευρετηρίου προέκυψε από τη διαπίστωση ότι η µελέτη των 

πρακτικών ή η παραποµπή σε αυτά καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής και χρονοβόρα 

διαδικασία.  Το ευρετήριο για κάθε σύνοδο αρχίζει να διεκπεραιώνεται ταυτόχρονα µε τη 

γλωσσική επιµέλεια των πρακτικών της ολοµέλειας, αλλά η ολοκλήρωσή του είναι 

δυνατή µόνο µετά την εκτύπωσή τους από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.  Ως εκ τούτου, 

η προαναφερόµενη καθυστέρηση στην εκτύπωση των πρακτικών προκαλεί 

προσκόµµατα και στον τοµέα αυτό.  Μέχρι στιγµής έχουν ετοιµαστεί τα ευρετήρια των 

πρακτικών των τελευταίων εφτά συνόδων και παράλληλα έχει αρχίσει η διαδικασία 

έκδοσής τους. 

 
Ερωτήσεις βουλευτών και απαντήσεις υπουργών 

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

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

κοινοβουλευτικού ελέγχου, αφού εστιάζονται κυρίως στις πράξεις ή παραλείψεις της 

εκτελεστικής εξουσίας.  Κατά την παρελθούσα σύνοδο οι ερωτήσεις των βουλευτών 
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παρουσίασαν σηµαντική αύξηση, που ανήλθε στο 39,87%.  Συγκεκριµένα, 

υποβλήθηκαν εξακόσιες σαράντα εννέα (649) ερωτήσεις και λήφθηκαν πεντακόσιες 

ογδόντα οκτώ (588) απαντήσεις, από τις οποίες τετρακόσιες πενήντα έξι (456) 

αφορούσαν ερωτήσεις της τρίτης συνόδου και εκατόν τριάντα δύο (132) ερωτήσεις της 

δεύτερης συνόδου.  Oι ερωτήσεις και οι απαντήσεις αρχειοθετούνται και ηλεκτρονικά και 

καταχωρίζονται στο σχετικό µέρος της ιστοσελίδας της Bουλής στο διαδίκτυο.  

Aναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε τις υποβληθείσες κατά τη σύνοδο αυτή ερωτήσεις, 

καθώς και τις ληφθείσες απαντήσεις περιλαµβάνονται στο Τρίτο Mέρος-Γραφικές 
Παραστάσεις. 

 
Ενηµερωτικές εκδόσεις για µαθητές και φοιτητές 
123. Στα πλαίσια του εκδοτικού έργου που αναπτύχθηκε στο κοινοβούλιο κατά την εν 

λόγω σύνοδο, εντάσσεται και η αναθεωρηµένη επανέκδοση του ενηµερωτικού εντύπου 

για τους µαθητές µέσης εκπαίδευσης και τους φοιτητές που επισκέπτονται τη Βουλή.  

Στο στάδιο της επανεκτύπωσης βρίσκεται και η ενηµερωτική έκδοση για τους µαθητές 

στοιχειώδους εκπαίδευσης, που εξαντλήθηκε πρόσφατα.  Εξάλλου, το κοινοβούλιο, 

θέλοντας να συµβάλει, στο µέτρο του δυνατού, στη δηµοκρατική αγωγή των παιδιών και 

των νέων και στην εξοικείωσή τους µε τα δηµοκρατικά θέσµια, έχει δροµολογήσει µια 

σειρά εντύπων για τους µαθητές στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης που συνδέουν, 

µε πρωτότυπο τρόπο, στοιχεία που αφορούν τη Βουλή και τις δηµοκρατικές 

διαδικασίες, την ευρωπαϊκή ταυτότητα της Κύπρου, αλλά και την ιστορία και τον 

πολιτισµό της. 

 
Πολιτιστικές δραστηριότητες 
124. Η έντονη επιθυµία που εκφράστηκε κατά την όγδοη βουλευτική περίοδο να 

συνεισφέρει η Βουλή στα πολιτιστικά δρώµενα του τόπου και να στηρίξει τους 

δηµιουργούς του πνεύµατος και της τέχνης υλοποιήθηκε και κατά την παρελθούσα 

σύνοδο µε τη διοργάνωση ποικίλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.   

Μέσα στα πλαίσια αυτά το ∆εκέµβριο του 2003 διοργανώθηκε έκθεση ζωγραφικής του 

κοινοβουλευτικού συντάκτη Λώνια Ευθυβούλου, µε θέµα το κυπριακό τοπίο, η οποία 

φιλοξενήθηκε στους χώρους του κοινοβουλίου για έναν περίπου µήνα. 

Επίσης, από το Μάιο του τρέχοντος έτους φιλοξενείται στη Βουλή η έκθεση “Η ιστορία 

της Κύπρου σε καρτούν” του Ρώσου δηµοσιογράφου Ίγκορ Λισκόβ, o οποίος έζησε και 

δούλεψε στην Κύπρο από το 1997 µέχρι το 2001. Η έκθεση αυτή αναπαριστά µε 
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γλαφυρότητα σε είκοσι τέσσερα µόλις έργα τους πιο καθοριστικούς σταθµούς στην 

ιστορία του νησιού µας.  Ο εξελληνισµός της Κύπρου, µε την κάθοδο των Μυκηναίων το 

1200 π.Χ., η διάδοση του χριστιανισµού, τα πάθη του λαού από τους διάφορους 

κατακτητές και οι αγώνες του για απελευθέρωση, αλλά και η “εξαγωγή” του 

αρχαιολογικού πλούτου της Κύπρου παρελαύνουν µε χαρακτηριστικό τρόπο.  Πέρα 

από την καλλιτεχνική της αξία, η ίδια η έκθεση δίνει διακριτικά αλλά σαφέστατα πολιτικά 

µηνύµατα.  Αποτελεί, θα λέγαµε, ένα συναρπαστικό µάθηµα κυπριακής ιστορίας.  

∆εκαοκτώ από τους πίνακες της έκθεσης έχουν περιληφθεί σε ηµερολόγια, στα ελληνικά 

και στα αγγλικά, που εξέδωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Τέλος, τον Ιούνιο η Βουλή πραγµατοποίησε εκδήλωση µνήµης και τιµής για το µεγάλο 

Έλληνα λογοτέχνη, αγωνιστή της δηµοκρατίας και ανθρωπιστή Αντώνη Σαµαράκη.  

Στην εκδήλωση, στην οποία παρέστησαν η σύζυγος του Αντώνη Σαµαράκη, υπουργοί, 

βουλευτές, άνθρωποι των γραµµάτων και των τεχνών, έφηβοι βουλευτές και πλήθος 

κόσµου, απηύθυναν χαιρετισµό ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ∆ηµήτρης Χριστόφιας, η 

Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, καθώς και ο 

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού κ. Πεύκιος Γεωργιάδης.  Παράλληλα, η Βουλή έχει 

δροµολογήσει, σε συνεργασία µε τη Βουλή των Ελλήνων, την έκδοση βιβλίου µε θέµα 

“Ο Σαµαράκης και η Κύπρος”.  Τέλος, τον προσεχή Οκτώβριο η Βουλή θα δώσει δύο 

κινηµατογραφικές παραστάσεις του “Λάθους” του Αντώνη Σαµαράκη.  Η πρώτη 

παράσταση θα απευθύνεται στους µαθητές µέσης εκπαίδευσης και η δεύτερη θα είναι 

ανοικτή για το κοινό. 

 
Έρευνες και µελέτες 
125. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο στον τοµέα της έρευνας και των µελετών 

συνελέγησαν, έτυχαν επεξεργασίας και αναλύθηκαν στοιχεία και πληροφορίες για 

διάφορα θέµατα που άπτονται του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έπειτα από σχετικό 

αίτηµα µελών του κοινοβουλίου.  Παράλληλα,  στα πλαίσια της άσκησης του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου που ανέπτυξε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών, 

συνελέγησαν και έτυχαν επεξεργασίας στοιχεία για πλείστα όσα θέµατα απασχόλησαν 

την εν λόγω επιτροπή. 
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Ιστοσελίδα της Βουλής 
126. Κατά τη διάρκεια της συνόδου αναπτύχθηκε περαιτέρω η ιστοσελίδα της Βουλής, 

που εξελίσσεται σε µια σηµαντική τράπεζα πληροφοριών γύρω από τα δρώµενα στο 

χώρο της Bουλής και σε µια ανοικτή γραµµή επικοινωνίας µε τον πολίτη.  H ελληνική και 

η αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας εµπλουτίστηκαν αισθητά και προστέθηκε σε αυτές 

φωτογραφικό αρχείο.  Tέθηκαν επίσης σε λειτουργία η τουρκική και η γαλλική  έκδοση 

της ιστοσελίδας. 

 
∆ιαχείριση και επέκταση του τοπικού δικτύου - Εισαγωγή νέας τεχνολογίας 
127. H διαχείριση και η επέκταση του τοπικού δικτύου, καθώς και η λειτουργία του 

µηχανολογικού εξοπλισµού και των λογισµικών προγραµµάτων συνεχίστηκαν οµαλά και 

κατά την εν λόγω περίοδο και ενισχύθηκαν ιδιαίτερα µε την πρόσληψη λειτουργού 

πληροφορικής.  Το τοπικό δίκτυο, λειτουργώντας πλέον κανονικά,  προσφέρει πολλές 

δυνατότητες στους εσωτερικούς του χρήστες, συντελώντας έτσι στην 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της Βουλής.  

Η παρουσία του λειτουργού πληροφορικής θα δώσει τη δυνατότητα να προσφερθούν  

και άλλες υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε σχέση µε το σύστηµα αυτοµατοποίησης γραφείου. Για 

την εισαγωγή και εγκατάσταση του εν λόγω προγράµµατος απαιτούνται τουλάχιστον 

οκτώ µήνες και για την επίτευξη του στόχου αυτού θα εργαστεί συστηµατικά οµάδα που 

συστάθηκε για το σκοπό αυτό. 

 
128. Παράλληλα, ο τοµέας δραστηριοποιείται, σε συνεργασία και µε τις υπόλοιπες 

υπηρεσίες της Βουλής, στη διερεύνηση και εισαγωγή νέων εργαλείων δουλειάς, καθώς 

και στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας, που θα επιταχύνουν και θα απλουστεύσουν τη 

διεκπεραίωση του έργου των υπηρεσιών της Βουλής.  Μέσα στα πλαίσια αυτά έχει ήδη 

δηµιουργηθεί οπτικό αρχείο των συνεδριάσεων της ολοµέλειας, το οποίο βρίσκεται στη 

διάθεση των βουλευτών, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων ενδιαφεροµένων. 

 
 
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 
129. Στον τοµέα της οικονοµικής διαχείρισης εµπίπτει η κατάρτιση και εκτέλεση του 

προϋπολογισµού της Βουλής, η µισθοδοσία του προσωπικού, η διαχείριση των 

δαπανών της Βουλής και η προµήθεια και η διαχείριση των υλικών.  Το Λογιστήριο της 

Βουλής ασκεί για λογαριασµό της γενικής διεύθυνσης της Βουλής προληπτικό έλεγχο 
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των ενταλµάτων πληρωµής και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προς το γενικό διευθυντή 

της Βουλής για τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό της Βουλής, καθώς και µελέτες 

για το κτίριο και τους περιβάλλοντες χώρους.  Επιβλέπει επίσης την εκτέλεση διάφορων 

έργων και τη συντήρηση και κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του κτιρίου και 

µεριµνά για την προµήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιµου υλικού. 

 
130. Ο ολοένα αυξανόµενος προϋπολογισµός της Βουλής, σε συνδυασµό µε τις 

συµπληρωµατικές ευθύνες που έχουν προκύψει ως αποτέλεσµα της έγκρισης, µέσω 

του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2004, της δηµιουργίας Υπηρεσίας 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης στη Βουλή, καθώς και η υπό µελέτη οικονοµική αυτονοµία του 

σώµατος έχουν διαφοροποιήσει τις παραδοσιακές ευθύνες και τα καθήκοντα που 

εκτελεί ένα συνηθισµένο λογιστήριο.  Από την άλλη, η ανάγκη για συνεχή και αδιάλειπτο 

εσωτερικό έλεγχο, στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των δηµόσιων 

οικονοµικών, υπαγορεύει τη σταδιακή ενίσχυση της νέας διεύθυνσης, ούτως ώστε να 

είναι σε θέση να φέρει σε πέρας τα πρόσθετα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί.  

 
 
Z. ΑΡΧΕΙΟ 
 
131.  Το Αρχείο της Βουλής κατά την υπό επισκόπηση περίοδο διεκπεραίωσε έναν 

εξαιρετικά σηµαντικό όγκο εργασίας.  Λόγω του µεγάλου αριθµού σηµαντικών θεµάτων 

που απασχόλησαν τη Βουλή κατά την υπό αναφορά περίοδο, καθώς και του µεγάλου 

όγκου των εναρµονιστικών νοµοσχεδίων/κανονισµών που κατατέθηκαν στη Βουλή, το 

Αρχείο ήταν ιδιαίτερα επιφορτισµένο µε τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που 

ζητήθηκαν από τις αρµόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. 

 
132. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο κατατέθηκαν στη Βουλή τριακόσια ογδόντα 

εννέα (389) νοµοσχέδια, εκατόν τέσσερις (104) προτάσεις νόµου και τριακόσιοι εννέα 

(309) κανονισµοί. Η ολοµέλεια του σώµατος ψήφισε σε νόµους κατά την εν λόγω 

σύνοδο τριακόσια πενήντα δύο (352) νοµοσχέδια και τριάντα µία (31) προτάσεις νόµου 

και απέρριψε ένα (1) νοµοσχέδιο και µία (1) πρόταση νόµου. Η εκτελεστική εξουσία 

απέσυρε εννέα (9) νοµοσχέδια. Πρόσθετα, η ολοµέλεια του σώµατος ενέκρινε 

διακόσιους εξήντα (260) κανονισµούς. 

 
133. Κατά τη σύνοδο αυτή οι βουλευτές υπέβαλαν εξακόσιες σαράντα εννέα (649) 

ερωτήσεις και έλαβαν πεντακόσιες ογδόντα οκτώ (588) απαντήσεις από τα αρµόδια 
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υπουργεία, από τις οποίες τετρακόσιες πενήντα έξι (456) αφορούσαν ερωτήσεις της 

παρούσας συνόδου και εκατόν τριάντα δύο (132) αφορούσαν ερωτήσεις της 

προηγούµενης συνόδου. 

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

βουλευτές, είτε στην ολοµέλεια του σώµατος είτε αυτεπάγγελτα στις κοινοβουλευτικές 

επιτροπές, ανέρχονται κατά τη σύνοδο αυτή σε τριακόσια ενενήντα (390), από τα οποία 

δύο (2) ενεγράφησαν στην ολοµέλεια και τριακόσια ογδόντα οκτώ (388) ενεγράφησαν 

αυτεπάγγελτα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές.  Εννέα (9) από τα θέµατα αυτά 

συζητήθηκαν στην ολοµέλεια του σώµατος. 

 
135. Η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε κατά την τρίτη σύνοδο της όγδοης περιόδου της 

Βουλής εκατόν τριάντα πέντε (135) αιτιολογικά σηµειώµατα για την πρόσληψη ή την 

παράταση των υπηρεσιών έκτακτου προσωπικού στη δηµόσια και εκπαιδευτική 

υπηρεσία, είκοσι πέντε (25) σηµειώµατα που αφορούσαν την πρόσληψη ή την 

παράταση των υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων σε διάφορους ηµικρατικούς 

οργανισµούς, καθώς και τέσσερις (4) προτάσεις για αποδέσµευση κονδυλίων στα 

πλαίσια των διατάξεων του κρατικού προϋπολογισµού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

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

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 
● Ο περί ∆ιάθεσης Εγκαταστάσεων, Μέσων, Μονάδων ή Προσωπικού των 

Ενόπλων ∆υνάµεων στα Πλαίσια ∆ιεθνών Υποχρεώσεων ή ∆εσµεύσεων της 

∆ηµοκρατίας Νόµος του 2003. 
(Παροχή εξουσίας στο Υπουργικό Συµβούλιο να αποφασίζει, υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις, τη διάθεση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, µέσων, µονάδων ή 

προσωπικού του Στρατού της ∆ηµοκρατίας και/ή της Εθνικής Φρουράς, για να 

συµµετέχουν σε αποστολές εντός ή εκτός της επικράτειας της ∆ηµοκρατίας που 

αναλαµβάνονται στα πλαίσια διεθνών υποχρεώσεων ή δεσµεύσεων της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας.) 

 
● Οι περί Αδειών των Μελών του Στρατού της ∆ηµοκρατίας Κανονισµοί του 2003. 

(Θέσπιση νέων κανονισµών που ρυθµίζουν τις άδειες των αξιωµατικών και 

υπαξιωµατικών, καθώς και των εθελοντών-εθελοντριών υπαξιωµατικών και των 

εθελοντών πενταετούς υποχρεώσεως του Στρατού της ∆ηµοκρατίας.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
● Ο περί Αλιευτικών Καταφυγίων (Τροποποιητικός ) Νόµος του 2003. 

(Αύξηση των προβλεπόµενων ποινών και καθιέρωση συστήµατος εξώδικης ρύθµισης για 

συγκεκριµένα αδικήµατα.) 

 
● Οι περί Αλιευτικών Καταφυγίων (∆ικαιώµατα Χρήσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί 

του 2003. 
(Καθορισµός δικαιωµάτων ελλιµενισµού ή εναπόθεσης σκάφους εντός του χώρου 

αλιευτικού καταφυγίου.) 

 
● Οι περί Ρύθµισης, ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας Αλιευτικών Καταφυγίων 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2003.  
(Κανονιστική ρύθµιση της µετακίνησης σκάφους ή οχήµατος, καθώς και της ανέλκυσης ή  
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 µετακίνησης σκάφους ή αντικειµένου που βυθίστηκε ή εγκαταλείφθηκε σε αλιευτικό 

καταφύγιο.) 

 
● Ο περί Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, 

Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2004. 
(Απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης και ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας 

κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων.) 

 
● Οι περί Σπόρων (Άδεια Λειτουργίας Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης και Άδεια 

Εµπορίας Σπόρων) Κανονισµοί του 2003. 
(Καθορισµός του ελέγχου της λειτουργίας των σποροπαραγωγικών επιχειρήσεων και του 

ελέγχου της εµπορίας των σπόρων.) 

 
● Οι περί Σπόρων (∆ειγµατοληψία) Κανονισµοί του 2003. 

(Καθορισµός της διαδικασίας λήψης δείγµατος σπόρων.) 

 
● Οι περί Σπόρων (Τέλη) Κανονισµοί του 2003. 

(Καθορισµός τελών για την έκδοση σχετικών αδειών.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 
● Ο περί Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2003. 

(Παροχή της δυνατότητας αποστολής του πρωτοτύπου ή του αντιγράφου της συµφωνίας 

και µε απλό ταχυδροµείο, αν ο καταναλωτής καταδείξει ότι δεν επιθυµεί να ασκήσει το 

δικαίωµα υπαναχώρησης µε την υπογραφή σχετικής προς τούτο δήλωσης αναφορικά µε 

πιστωτικές συµφωνίες και συµβάσεις εγγύησης που συνάπτονται.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 
● Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση Αντιντόπινγκ του Συµβουλίου 

της Ευρώπης (Κυρωτικός) Νόµος του 2004.  
(Κύρωση του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για το 

αντιντόπινγκ, µε βάση το οποίο τα προσχωρήσαντα σ’ αυτό κράτη θα προβαίνουν σε 

αµοιβαία αναγνώριση του ελέγχου ντόπινγκ που διεξάγουν οι αρµόδιοι εθνικοί οργανισµοί 

στην εδαφική τους επικράτεια σε αθλητές και αθλήτριες που έρχονται από άλλο κράτος της 

σύµβασης.) 
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● Ο περί της Σύµβασης της Βιέννης για την Κρατική ∆ιαδοχή αναφορικά µε Συνθήκες 

(Κυρωτικός) Νόµος του 2004.  
(Κύρωση της πολυµερούς σύµβασης που διέπει το θέµα της κρατικής διαδοχής σχετικά µε 

συµβάσεις.) 

 
● Ο περί της Συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας (Κυρωτικός) 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 
(Τροποποίηση των εµπορικών διατάξεων της Συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη 

Ενέργειας.) 

 
● Ο περί της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης Νόµος του 2004. 

(Κήρυξη της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας βάσει του 

σχετικού δικαιώµατος που προνοείται στη σύµβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας.) 

 
● Ο περί της Συνορεύουσας Ζώνης Νόµος του 2004. 

(Κήρυξη της Συνορεύουσας Ζώνης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας βάσει του σχετικού 

δικαιώµατος που προνοείται στη σύµβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας.) 

 
● Ο περί της Συµφωνίας Συµµετοχής της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας 

της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λεττονίας, της 

∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της 

Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της 

Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και της Τελικής 

Πράξης (Κυρωτικός) Νόµος του 2004. 
(Κύρωση της συµφωνίας µε την οποία η Κυπριακή ∆ηµοκρατία προσχωρεί στον 

Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.) 

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

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

2004. 
(Κύρωση του πρωτοκόλλου του 1997 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Πρόληψη της 

Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973, µε το οποίο προστίθεται στη σύµβαση νέο 

παράρτηµα σχετικά µε την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από πλοία.) 

 
● O περί της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας και του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής 
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Πολιτικής (Κυρωτικός) Νόµος του 2004.  
(Κύρωση της συµφωνίας για συνεργασία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του 

∆ιεθνούς Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής Πολιτικής.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
● Ο περί Ατόµων µε Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 

(Εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό κοινοτικό κεκτηµένο σε ό,τι αφορά την εξάλειψη κάθε µορφής 

διάκρισης σε βάρος ατόµων µε αναπηρίες.) 

 

● Ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόµος του 2004. 
(Εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε τη ρύθµιση  της ίσης 

µεταχείρισης στην απασχόληση ατόµων, ανεξάρτητα από φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, 

θρησκεία ή πεποιθήσεις, ηλικία και άλλα.) 

 
● Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2004. 
(Βελτιωτικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για σκοπούς πιο αποτελεσµατικής 

προστασίας των θυµάτων βίας στην οικογένεια.) 

 
● Οι περί ∆εοντολογίας των Κοινωνικών Λειτουργών Κανονισµοί του 2003. 

(Ρύθµιση θεµάτων δεοντολογίας αναφορικά µε το επάγγελµα των κοινωνικών λειτουργών.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 
● Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2003. 

(∆ιεύρυνση της έννοιας του ποινικού αδικήµατος της τοποθέτησης διαφηµιστικών 

κατασκευασµάτων και ποινικοποίηση της παράλειψης συµµόρφωσης µε τις διατάξεις της 

βασικής νοµοθεσίας.) 

 
● Ο περί ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) 

Νόµος του 2004. 
(Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του 

δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές από τους 

πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε ένα κράτος µέλος του οποίου δεν είναι πολίτες.) 

 
● Ο περί της Εκλογής των Μελών του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόµος του 2004. 
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(Θέσπιση των λεπτοµερειών άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις 

εκλογές του ΕΚ στη ∆ηµοκρατία από τους πολίτες της ∆ηµοκρατίας και τους πολίτες άλλων 

κρατών µελών που κατοικούν στη ∆ηµοκρατία.) 

 
● Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2004. 
(∆ιαπίστωση της ταυτότητας του εκλογέα ή κοινοτικού εκλογέα είτε µε την πολιτική 

ταυτότητα είτε µε το εκλογικό βιβλιάριο.) 

 
● Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 2) Νόµος του 2004. 
(Ρύθµιση του θέµατος της συµµετοχής των αυτοτελών κοµµάτων, συνασπισµών κοµµάτων, 

συνδυασµών ανεξαρτήτων, καθώς και ανεξάρτητων υποψηφίων στη δεύτερη κατανοµή των 

εδρών και καθορισµός του ποσοστού για τη συµµετοχή στη δεύτερη κατανοµή.) 

 
● Ο περί της Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 

(Αναθεώρηση ορισµένων διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας, ώστε να επιλυθούν 

διάφορα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρµογή της.) 

 
● Οι περί της Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και ∆ικαιώµατα) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2004. 
(Καθορισµός των όρων των προσφορών και των προσόντων που πρέπει να κατέχουν οι 

προσφοροδότες για άδεια παροχής διευκολύνσεων και υπηρεσιών, καθώς και των όρων 

και των προσόντων που πρέπει να κατέχουν οι αιτητές (δικαιούχοι άδειας), για να 

αποκτήσουν άδεια παροχής διευκολύνσεων.) 

 
● Ο περί της Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2004. 

(Αύξηση των ποινών που αφορούν επεµβάσεις στην παραλία, δηµιουργία προσβάσεων 

στις παραλίες για άτοµα µε αναπηρίες και καθορισµός από την Κεντρική Επιτροπή 

Παραλιών περιοχών για λούσιµο ζώων.) 

 
● Οι περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Πολεοδοµικό Συµβούλιο) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2003. 
(∆ιεύρυνση της σύνθεσης του Πολεοδοµικού Συµβουλίου µε την αύξηση των µελών του 

από δέκα σε δεκατρία, προσδιορισµός των ιδιοτήτων των µελών του και αύξηση του 

ελάχιστου απαιτούµενου αριθµού των µελών που αποτελούν απαρτία.) 
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● Ο περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών (Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόµος του 2004. 
(Θέσπιση νοµοθεσίας προσωρινής ισχύος για τη νοµιµοποίηση και ρύθµιση θεµάτων που 

αφορούν υφιστάµενες οικοδοµές και οικόπεδα υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όρους και 

περιορισµούς.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών 
● Ο περί της Προστασίας Ορισµένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόµος του 2003.  

(Νέο θεσµικό πλαίσιο για τη ρύθµιση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των 

εγγυητών δανείων.) 

 
● Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 

(Αναθεώρηση του δικαίου της απόδειξης, ώστε να γίνονται αποδεκτές, ως αποδεικτικό 

υλικό, από τα δικαστήρια η εξ ακοής µαρτυρία και ορισµένη κατηγορία εγγράφων υπό 

ορισµένες προϋποθέσεις.) 

 
● Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας (∆ήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόµος του 2004. 
(Θεσµοθέτηση του ελέγχου της περιουσίας του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, των υπουργών 

και των βουλευτών - πόθεν έσχες.) 

 
● Ο περί Αθέµιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους από Αξιωµατούχους και 

Λειτουργούς του ∆ηµοσίου Νόµος του 2004. 
(Ποινικοποίηση του αθέµιτου πλουτισµού από ορισµένους αξιωµατούχους και λειτουργούς 

του δηµοσίου που ασκούν εξουσία.) 

 
● Ο περί Ορισµένων Αξιωµατούχων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (∆ήλωση και 

Έλεγχος Περιουσίας) Νόµος του 2004. 
(Έλεγχος της περιουσίας όλων των προσώπων που κατέχουν πολιτειακό, δηµοτικό ή άλλο 

αξίωµα - πόθεν έσχες.) 

 
● Ο περί Αστυνοµίας Νόµος του 2004. 

 
● Οι περί Αστυνοµίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004. 

 
● Οι περί Αστυνοµίας (Προαγωγές) Κανονισµοί του 2004. 

 
● Οι περί Αστυνοµίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004. 
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● Οι περί Ειδικών Αστυνοµικών (∆ιαδικασία ∆ιορισµού και Όροι Υπηρεσίας) 

Κανονισµοί του 2004. 
(Αναθεώρηση και εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας που διέπει την αστυνοµία µε τη  

θεσµοθέτηση διαδικασιών  που προάγουν και εµπεδώνουν την αξιοκρατία και τη χρηστή 

διοίκηση.) 

 
● Ο περί Πυροβόλων και µη Πυροβόλων Όπλων Νόµος του 2004. 

(Εκσυγχρονισµός και εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο της νοµοθεσίας που διέπει τα 

πυροβόλα και µη πυροβόλα όπλα.)   

 
● Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2004. 
(Αναθεώρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται στα σηµερινά δεδοµένα, 

µε απώτερο στόχο την καλύτερη εφαρµογή της και την πιο αποτελεσµατική, σε διάφορα 

στάδια και επίπεδα, προστασία των θυµάτων βίας στην οικογένεια.   

Σηµ.:  Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.) 
 

● Ο περί Αποκατάστασης Καταδικασθέντων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 
(Επιεικέστερη µεταχείριση των αδικοπραγούντων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νεαρά άτοµα, 

σε ό,τι αφορά την περίοδο αποκατάστασης της καταδίκης τους.) 

 
● Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2003. 

(Τροποποίηση του ποινικού κώδικα, ώστε οι µεταχρονολογηµένες επιταγές/post-dated να 

τυγχάνουν χειρισµού ως επιταγές.) 

 
● Ο περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2003. 

(Υποχρέωση δηµόσιων υπαλλήλων να αναφέρουν πράξεις διαφθοράς άλλων δηµόσιων 

υπαλλήλων που περιέρχονται στην αντίληψή τους.) 

 
● Ο περί της Σύµβασης Αστικού ∆ικαίου για τη ∆ιαφθορά (Κυρωτικός) και 

Συµπληρωµατικές ∆ιατάξεις Νόµος του 2004. 
(Κύρωση της Σύµβασης Αστικού ∆ικαίου για πάταξη των πράξεων διαφθοράς και επιβολή 

κυρώσεων σε όσους παραβιάζουν τις πρόνοιές της.) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 
● Ο περί Προϋπολογισµού Νόµος του 2004. 

(Κρατικός προϋπολογισµός του 2004.) 

 
● Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2003. 
(Νέο θεσµικό νοµοθετικό πλαίσιο παροχής ασφαλιστικών εργασιών.) 

 
● Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 

2004. 
(Πάταξη της φοροδιαφυγής και της καθυστέρησης στην πληρωµή οφειλόµενων φόρων, 

παροχή ενισχυµένων εξουσιών στο διευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων για 

πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασµούς, αναθεώρηση των ποινών που επιβάλλονται 

για φορολογικά αδικήµατα.) 

 
● Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρµοδιότητες) 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2003. 
(Παροχή διευρυµένων εξουσιών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ειδικότερα εξουσιών που 

απορρέουν από τις νοµοθεσίες που αφορούν τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), από τον περί Εταιρειών Νόµο και από τη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία.) 

 
● Ο περί Προϋπολογισµού του Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών του 2004 Νόµος 

του 2004. 
(Έναρξη της λειτουργίας του Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών, µέσω του οποίου θα 

γίνεται η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ και το 

Ταµείο Συνοχής µε την έγκριση του προϋπολογισµού του για το 2004.) 

 
● Ο περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 

(Πλήρης εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας αναφορικά µε την επιβολή φόρου 

προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ), για να συνάδει  µε τις πρόνοιες της 6ης Κοινοτικής Οδηγίας.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 
● Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµος του 2003. 

(Ίδρυση και ρύθµιση της λειτουργίας του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου, αποστολή 

του οποίου είναι η προαγωγή της επιστήµης, της γνώσης, της µάθησης και της παιδείας 

στους τοµείς των εφαρµοσµένων επιστηµών και τεχνών µέσω της διδασκαλίας και της 
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έρευνας.) 

 
● Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 

(Παροχή της δυνατότητας στους πολίτες των κρατών µελών της ΕΕ να ιδρύουν ιδιωτικά 

σχολεία και φροντιστήρια στην Κύπρο, όπως και οι Κύπριοι πολίτες.) 

 
● Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 
(Θέσπιση διατάξεων που αφορούν την αναγνώριση των τίτλων σπουδών του ΑΤΙ, ώστε 

αυτοί να συνεχίσουν να θεωρούνται ισότιµοι µε αυτούς των ΤΕΙ Ελλάδας, ύστερα από την 

πρόσφατη αναβάθµιση των τελευταίων στην Ελλάδα και στην Κύπρο.) 

 
● Οι περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισµοί του 2003.  
(Θέσπιση διατάξεων για την προσθήκη νέου επιπέδου αναγνώρισης τίτλου σπουδών από 

το ΚΥΣΑΤΣ, στο οποίο να εµπίπτουν οι τίτλοι σπουδών των ΤΕΙ Ελλάδας και του ΑΤΙ, 

καθώς και διατάξεων για την παροχή περαιτέρω διευκολύνσεων στο κοινό που αποτείνεται 

στο ΚΥΣΑΤΣ για πληροφορίες.) 

 
● Ο περί Πανεπιστηµίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2003. 

(Παροχή της δυνατότητας προσφοράς µεταπτυχιακών µαθηµάτων και σε γλώσσες άλλες 

από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους.) 

 
● Ο περί ∆ηµόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 

2004. 

(Παροχή δικαιώµατος διορισµού και προαγωγής στη δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία της 

Κύπρου και σε πολίτες µέλη της ΕΕ.) 

 
● Ο περί ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή 

∆ωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 

 
● Οι περί Λειτουργίας των ∆ηµοσίων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004. 
(∆ωρεάν υποχρεωτική προδηµοτική εκπαίδευση.) 

 
● Ο περί ∆ηµόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 

(∆ιευκρίνιση ασαφειών για παραχώρηση σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς πρόσθετων 
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µονάδων για µεταπτυχιακά προσόντα και υποχρέωση εκπαιδευτικών λειτουργών να 

αναφέρουν στην αρµόδια αρχή ότι άλλος εκπαιδευτικός λειτουργός ενέχεται σε πράξεις 

διαφθοράς.) 

 
● Ο περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 

2004.  
(Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν την εκπαιδευτική αξιολόγηση - επαναξιολόγηση κλάδων 

σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών 
● Ο περί της ∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της 

∆ηµοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 

 
● Οι περί Εκτέλεσης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισµοί του 

2004. 

 
● Ο περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 

 
● Ο περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τοµείς 

του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 
(Αναθεώρηση του κεφαλαίου των προσφορών στο δηµόσιο τοµέα και στους ηµικρατικούς 

οργανισµούς, για να συνάδει µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. 

Σηµ.: Εξετάστηκαν από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων.) 
 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 
● Ο περί της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 

(Τροποποίηση της σχετικής  βασικής νοµοθεσίας, για να καταστεί δυνατή η  έκδοση 

κανονισµών που να ρυθµίζουν την εκποµπή, στα αποδεκτά επίπεδα,  ατµοσφαιρικών 

ρύπων.) 

 
● Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Περιορισµός Εκποµπών 
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Ορισµένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισµοί του 2004. 
(Πρόληψη και µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µε τον περιορισµό των εκποµπών 

ορισµένων ρύπων, όπως του διοξιδίου του θείου, των οξιδίων του αζώτου και της σκόνης 

από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης.) 

 
● Οι περί της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια  Ανώτατα Όρια Εκποµπών 

για Ορισµένους Ατµοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισµοί του 2004. 
(Υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου, Οδηγία 2001/81/ΕΚ, που αποσκοπεί στην 

προστασία της ατµόσφαιρας µε την υιοθέτηση ανώτατων ορίων εκποµπών για ορισµένους 

ατµοσφαιρικούς ρύπους.) 

 
● Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούµενες 

Εγκαταστάσεις) Κανονισµοί του 2004. 
(Έλεγχος της λειτουργίας και  καθορισµός ανώτατων ορίων εκποµπής για µια σειρά από 

εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η εξασφάλιση άδειας εκποµπής αερίων 

αποβλήτων. Εκσυγχρονισµός και βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τις µη 

αδειοδοτούµενες εγκαταστάσεις, οι οποίες σήµερα λειτουργούν σύµφωνα µε  γενικούς 

όρους λειτουργίας.   

Σηµ.: Εξετάστηκαν από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.) 
 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-
Παθόντων 
● Ο περί Ρυθµίσεως Ορισµένων Θεµάτων σε σχέση µε τις Περιουσίες των 

Αγνοουµένων Νόµος του 2003. 
(Ρύθµιση ορισµένων θεµάτων σε σχέση µε τις περιουσίες των αγνοούµενων πολιτών της 

∆ηµοκρατίας, για τους οποίους η ∆ηµοκρατία δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία κατά πόσο 

βρίσκονται ή όχι στη ζωή.) 

 
● Ο περί Παροχής Ίσων Ευκαιριών για την Επαγγελµατική Αποκατάσταση των 

Παθόντων και των Τέκνων των Εγκλωβισµένων Νόµος του 2004. 
(∆ιασφάλιση της παροχής ίσων ευκαιριών για επαγγελµατική αποκατάσταση των παθόντων 

και των τέκνων των εγκλωβισµένων.) 

 
● Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004. 

(Πρόνοια για συνέχιση της παροχής του επιπρόσθετου ειδικού µηνιαίου  χορηγήµατος από 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2003-2004 



 57 
 

το Ταµείο Ανακουφίσεως Παθόντων στις χήρες πεσόντων και συζύγους αγνοουµένων και 

µετά την παροχή σύνταξης γήρατος από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 
● Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 

(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην ΑΤΗΚ να 

καθορίζει τα τέλη της αυτόνοµα, στα πλαίσια της ελευθεροποίησης της αγοράς 

τηλεπικοινωνιών.) 

 
● Ο περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 

2) Νόµος του 2003. 
(Νέα ρύθµιση, ώστε ο υπολογισµός του καταβλητέου φόρου εγγραφής και των τελών 

κυκλοφορίας όλων των µηχανοκίνητων οχηµάτων, εκτός από τα φορτηγά µε µικτό βάρος 

πέραν των δώδεκα τόνων, να γίνεται µε βάση την παράµετρο του κυβισµού της µηχανής 

του οχήµατος και όχι το απόβαρό του.) 

 
● Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 

5) Κανονισµοί του 2003. 
(Πρόνοια για πραγµατοποίηση τεχνικού ελέγχου στα ελαφρά φορτηγά τύπου βαν και πικ-

απ, στα οχήµατα “Ζ” και στα ταξί, ο οποίος είναι καθοριστικής σηµασίας για την οδική 

ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος από την ατµοσφαιρική µόλυνση.) 

 
● Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2004. 
(Πρόνοια για αναστολή της άδειας κυκλοφορίας των οχηµάτων που δεν εφοδιάστηκαν µε 

πιστοποιητικό καταλληλότητας.) 

 
● Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 

2) Κανονισµοί του 2004. 
(Πρόνοια για πραγµατοποίηση ελέγχου των εισαγόµενων κτυπηµένων µηχανοκίνητων 

οχηµάτων, προτού  αυτά εκτελωνιστούν και επιδιορθωθούν, ώστε να εκλείψει το φαινόµενο 

της εισαγωγής ακατάλληλων για οδική χρήση οχηµάτων για σκοπούς αποσυναρµολόγησης 

και συναρµολόγησής τους σε άλλα οχήµατα.) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 
● Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2004.  
(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας για τον έλεγχο ίδρυσης και λειτουργίας των 

ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, για να καταστεί δυνατή η στελέχωση των ιδιωτικών 

νοσηλευτηρίων µε επαρκές και προσοντούχο προσωπικό.) 

 
● Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 

(Παροχή της δυνατότητας εγγραφής στο οικείο µητρώο νοσηλευτών των ατόµων που είχαν 

προηγουµένως το δικαίωµα εγγραφής.) 

 
● Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και ∆ιάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 
(Μείωση του αριθµού των µελών του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου και επιλογή τους στη 

βάση επιστηµονικών κριτηρίων και της δραστηριοποίησής τους στον τοµέα της πρόληψης 

της χρήσης ναρκωτικών και της θεραπείας χρηστών ναρκωτικών.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Τα σηµαντικότερα θέµατα που εξετάστηκαν από τις 
κοινοβουλευτικές επιτροπές 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
● Η ίδρυση Γεωργικού Μουσείου (ή Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου), που 

καθυστερεί ήδη για πολλά χρόνια.  Ενηµέρωση της Βουλής από την κυβέρνηση για 

το πρόγραµµα υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού 

Συµβουλίου. 

 
● Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εισαγωγείς και διανοµείς κτηνιατρικών 

φαρµάκων από την εφαρµογή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. 

 
● Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στα πτηνοσφαγεία, γαλακτοκοµεία και στις 

άλλες µονάδες µεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων από την εφαρµογή 

της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. 

 
● Η µη αξιοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων στη γεωργία. 

 
● Aµπελουργικό πρόβληµα και τρόποι αντιµετώπισής του. 

 
● Η ανάγκη προετοιµασίας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που θα 

προκύψουν στον αµπελουργικό τοµέα από την ένταξη της Κύπρου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
● Τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την ελευθεροποίηση στις τιµές των 

ζωοτροφών και τον τερµατισµό επιδοτήσεων µε την εφαρµογή της ευρωπαϊκής 

νοµοθεσίας από την 1η Μαΐου και η ανάγκη άµεσης εφαρµογής των µέτρων που 

προκύπτουν από τις συµφωνίες ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ.  Προβλήµατα 

συγκέντρωσης και εµπορίας σιτηρών. 

 
● Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την εφαρµογή του σχεδίου αγροτικής 

ανάπτυξης 2004-2006 και η εξαίρεση ορισµένων αγροτικών περιοχών από τις 

πρόνοιές του. 
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● Προβλήµατα που δηµιουργούνται από τον καθορισµό των µειονεκτικών περιοχών 

στο σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
● Ο υπερπληθυσµός στις Κεντρικές Φυλακές και η εφαρµογή της ποινής της 

κοινωνικής εργασίας αντί της φυλάκισης.  Αναγκαιότητα, πρόγραµµα της 

κυβέρνησης, προβλήµατα εφαρµογής. 

 
● Οι διαδικασίες απέλασης αλλοδαπών και η πιθανή ανάγκη επανακαθορισµού των 

διαδικασιών αυτών. 

 
● Εφαρµογή των προνοιών του περί Προσφύγων Νόµου του 2000, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε, και λήψη πρακτικών µέτρων για την υλοποίηση των 

υποχρεώσεων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, δυνάµει του εν λόγω νόµου και 

συναφών διεθνών συµβάσεων. 

 
● Οι παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ηµεδαπών και αλλοδαπών 

γυναικών που χρησιµοποιούνται για παροχή υπηρεσιών σεξ, είτε εν γνώσει τους 

είτε όχι (trafficking), και η ανάγκη δηµιουργίας µηχανισµού στήριξης και 

επανένταξής τους. 

 
● Το δικαίωµα του πολίτη να έχει πρόσβαση στα δηµόσια αρχεία και έγγραφα που 

τον αφορούν και τα προβλήµατα που δηµιουργούνται. 

 
● Η κατάργηση των επιτροπών ανηλίκων και η ανάγκη ειδικής αντιµετώπισης των 

ανήλικων παραβατών από τις διωκτικές αρχές. 

 
● Εξέταση των προβληµάτων που εντοπίσθηκαν στα πλαίσια επισκέψεων της 

επιτροπής σε στέγες ηλικιωµένων. 

Γενική συζήτηση για την αντιµετώπιση προβληµάτων στις στέγες ηλικιωµένων 

παγκύπρια. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εγκληµατικότητα 
● Πορνεία - Σωµατεµπορία. 

Ετήσια έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για τη σωµατεµπορία και 
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σεξουαλική εκµετάλλευση γυναικών µε ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο. 

 
● Εµπορία και χρήση ναρκωτικών και τρόποι αντιµετώπισης. 

 
● Απειλές κατά της ζωής αστυνοµικών της ΥΚΑΝ και αντιµετώπισή τους. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 
● Τα προβλήµατα που δηµιουργούν στους µεταφορείς πετρελαιοειδών οι ξένες 

εταιρείες πετρελαιοειδών. 

 
● Η ανάγκη δηµιουργίας θεσµού του Επιτρόπου Καταναλωτή. 

 
● Συνεργατισµός και Ευρωπαϊκή Ένωση - Προβλήµατα και προοπτικές. 

 
● Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο και η προοπτική τους κατά την πορεία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
● Ασφαλιστική κάλυψη οδηγών οχηµάτων τους οποίους απορρίπτουν οι 

ασφαλιστικές εταιρείες (rejected risks). 

 
● Τα προβλήµατα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισµού. 

 
● Ανάγκη θεσµοθέτησης και εφαρµογής της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing). 

 
● Οι επιπτώσεις από την ένταξη της Κύπρου και τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις επιχειρήσεις, τους επαγγελµατίες και την κοινωνία γενικότερα. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
● Τα µέτρα που λαµβάνονται για προστασία και εφαρµογή των εργασιακών 

δικαιωµάτων που απορρέουν από τις σχετικές νοµοθεσίες και τις συλλογικές 

συµβάσεις για τους Τουρκοκύπριους εργαζοµένους στις ελεύθερες περιοχές. 

 
● Η ανάγκη εφαρµογής προγραµµάτων/σεµιναρίων για τους εργαζοµένους από το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για σκοπούς ορθής 

ενηµέρωσης, αναφορικά µε τις εναρµονιστικές νοµοθεσίες που έχουν ήδη ψηφιστεί 

και έχουν τεθεί σε εφαρµογή ή θα τεθούν το Μάιο του 2004. 
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● Τα µεγάλα κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στην 

Πάφο από την παρουσία χιλιάδων αλλοδαπών, από τους οποίους πολλοί είναι 

παράνοµοι. 

 
● Η ελεύθερη διακίνηση Ευρωπαίων εργαζοµένων και τα τυχόν προβλήµατα τα 

οποία θα προκύψουν ένεκα αυτής.  Αναγκαία µελέτη και χάραξη πολιτικής 

ρύθµισης της αγοράς εργασίας. 

 
● Το µέλλον των εργαζοµένων στα καταστήµατα των αδασµολόγητων ειδών στα 

αεροδρόµια, σε σχέση µε την ανάληψη της διαχείρισής τους από τον ιδιώτη 

στρατηγικό επενδυτή. 

 
● Ξένοι εργάτες. 

 
● Η ανάγκη επέκτασης του χρόνου παραχώρησης άδειας µητρότητας µε παράλληλη 

επέκταση του χρονικού διαστήµατος για το οποίο καταβάλλεται επίδοµα 

µητρότητας. 

 
● Η ανάγκη διαφοροποίησης από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 

διαδικασίας που ακολουθείται για την πληρωµή του επιδόµατος µητρότητας και 

κατά συνέπεια της άδειας µητρότητας στις περιπτώσεις εγκύων που είναι 

αναγκασµένες, λόγω επαπειλούµενων αποβολών/πρόωρων τοκετών, να 

παραµείνουν κλινήρεις και εκτός εργασίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
● Η περίπτωση των υπαλλήλων που υπηρετούν ως έκτακτοι και επηρεάζονται από 

τη γνωστή απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου. 

 
● Η περίληψη της προϋπηρεσίας ως πλεονεκτήµατος στα σχέδια υπηρεσίας και οι 

ενδεχόµενες επιπτώσεις. 

 
● Η εργοδότηση έκτακτων υπαλλήλων στη δηµόσια υπηρεσία και η ανάγκη 

εξεύρεσης τρόπων αντιµετώπισης των προβληµάτων που δηµιουργούνται από 

αυτή. 

 
● Η έκθεση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά µε τα γεγονότα της 20ής Μαρτίου 
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2003 έξω από την αµερικανική πρεσβεία, κατά τη διάρκεια ειρηνικής διαδήλωσης 

εναντίον της επέµβασης των ΗΠΑ στο Ιράκ (Α/Π 340/2003). 

 
● Ετήσια έκθεση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για το 2002. 

 
● Εκθέσεις της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως: 

 - Αρχείο ΡΙΚ. 

 - Παράπονο εναντίον του κοινοτικού συµβουλίου Αγίου Τύχωνα. 

 - Παράπονο εναντίον της αστυνοµίας για τερµατισµό υπηρεσιών ειδικού  

αστυφύλακα. 

 - Παράπονα αναφορικά µε την ανέγερση υποσταθµών της ΑΗΚ.   

 - Παράπονο κατά του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων για τερµατισµό 

υπηρεσιών εργάτη.  

 - Αυτεπάγγελτη έρευνα για το καθεστώς εισόδου και εργασίας αλλοδαπών 

γυναικών µε την ιδιότητα της καλλιτέχνιδας. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών 
● Η πορεία υλοποίησης  και  εφαρµογής του προγράµµατος µηχανογράφησης της 

δικαστικής υπηρεσίας. 

 
● Η ανάγκη εκσυγχρονισµού και αναθεώρησης της νοµοθεσίας για αποκατάσταση 

καταδικασθέντων. 

 
● Η κατάσταση που επικρατεί στις Κεντρικές Φυλακές λόγω του αυξηµένου αριθµού 

των κρατουµένων και τα πολλαπλά προβλήµατα που προκύπτουν από την 

κατάσταση αυτή. 

 
● Η ανάγκη αναθεώρησης, εκσυγχρονισµού και συµπλήρωσης των µέτρων 

εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν την πληρωµή χρηµάτων. 

 
● Η ανάγκη αναθεώρησης του ποινικού κώδικα. 

 
● Προβληµατισµός για το θέµα της ισόβιας φυλάκισης. 

 
● H ανάγκη άµεσης ρύθµισης του θέµατος των µεταχρονολογηµένων επιταγών µετά 

τη σχετική απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου στην ποινική έφεση υπ’ αριθµόν 
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7496, ηµεροµηνίας 1ης Σεπτεµβρίου 2003. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 
● Η διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου για τους µελλοντικούς φοιτητές του 

Πανεπιστηµίου Κύπρου και η συµµετοχή του Πανεπιστηµίου Κύπρου στις 

εισαγωγικές εξετάσεις για τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της 

Κύπρου και της Ελλάδας. 

 
● Η πορεία εφαρµογής του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές 

Ανάγκες Νόµου σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 

 
● Προβλήµατα που προκύπτουν από τη λειτουργία του ενιαίου λυκείου. 

 
● Η παρατηρούµενη έξαρση της βίας και της ανάρµοστης συµπεριφοράς στα 

γήπεδα κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη ποδοσφαιρικών αγώνων και η ανάγκη 

λήψης πρόσθετων µέτρων καταστολής των αιτιών που την προκαλούν. 

 
● Ενηµέρωση για την εφαρµογή διαδικασίας αναγνώρισης τίτλων σπουδών  

ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και αντιµετώπιση προβληµάτων που 

ανακύπτουν. 

 
● Η ανάπτυξη της δηµόσιας προδηµοτικής εκπαίδευσης. 

 
● Η προβληµατική στελέχωση γυµνασίων της υπαίθρου. 

 
● Ενηµέρωση από την Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή και τον ΚΟΑ για την 

προετοιµασία και συµµετοχή της Κύπρου στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. 

 
● Ενηµέρωση σχετικά µε πληροφορίες για τον τερµατισµό της λειτουργίας της 

σχολής Μελκονιάν. 

 
● Οι ισχύοντες κανονισµοί µετακίνησης των καθηγητών και η θέση του αρµόδιου 

υπουργείου για πιθανές τροποποιήσεις τους. 

 
● Η ανάγκη προώθησης της ανέγερσης νέου σκοπευτηρίου στη Λάρνακα. 

 
● Επιστροφή στην Κύπρο κλαπέντων πολιτιστικών θησαυρών οι οποίοι παραµένουν 
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στην κατοχή της αστυνοµίας του Μονάχου στη Βαυαρία - Αρχαιότητες και ιερές 

εικόνες που ανευρέθηκαν στην παράνοµη κατοχή του Τούρκου λαθρέµπορου 

Αϊντίν Ντικµέν. 

 
● Λειτουργία µηχανισµού προστασίας της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς - 

Υλοποίηση απόφασης Υπουργικού Συµβουλίου, ηµεροµηνίας 3 Νοεµβρίου 1999. 

 
● Η ανάγκη επιστροφής των µαρµάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών 
● Ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας για το έτος 2002. 

 
● Οικονοµικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας για τον 

Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2001. 

 
● Οικονοµικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας για τον 

Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2002. 

 
● Οικονοµικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας για το 

Συµβούλιο Εµπορίας Κυπριακών Πατατών για το έτος που έληξε την 30ή 

Σεπτεµβρίου του 2001. 

 
● Οι καταγγελίες του κ. Κυριάκου ∆ρουσιώτη σε ό,τι αφορά το Συµβούλιο Εµπορίας 

Κυπριακών Πατατών. 

 
● Οι παρατυπίες και η κακοδιαχείριση στο ΣΕΚΕΠ. 

 
● Πληροφορίες για παράτυπες αποφάσεις στη διαδικασία προσφορών για την 

ανάθεση διανοµής του ελαιολάδου από το ΣΕΚΕΠ. 

 
● Καθορισµός τιµής µετοχών (φούσκωµα) από εταιρείες που εισήχθησαν ή 

υπέβαλαν αίτηση να εισαχθούν στο ΧΑΚ. 

 
● Η καταδολίευση του επενδυτικού κοινού από εταιρείες που υπέβαλαν αίτηση να 

εισαχθούν ή εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.  
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(Εξετάστηκαν από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και 

Προϋπολογισµού.) 

 
● - Η αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου Πάφου το 1996 στην κοινότητα 

Τριµιθούσας. 

 - Η ένταξη στην περιοχή ανάπτυξης Αγίου Αθανασίου, τοποθεσία “Μέσα 

Βούναρος”, γης που ανήκει στην εταιρεία “Γεωδυναµική”. 

 - Η ανέγερση υπεραγοράς ή καταστήµατος λιανικής πώλησης στο δήµο Αγίου 

Αθανασίου. 

 - Η ανέγερση δύο µεγάλων οικοδοµών µε υπέρβαση συντελεστή δόµησης και 

επεµβάσεις στο χώρο πρασίνου στο Μονιάτη. 

 
● Η καθυστέρηση στην ανέγερση του νέου Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας και οι 

επιπτώσεις στα δηµόσια οικονοµικά. 

 
● Οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία µηχανογράφησης της 

δηµόσιας υπηρεσίας και η τυχόν διασπάθιση δηµόσιου χρήµατος. 

 
● Η εξασφάλιση υπηρεσιών για τους υπολογιστές του Γραφείου Ευηµερίας. 

 
● Τα πιθανολογούµενα προβλήµατα στην οµαλή και αντικειµενική λειτουργία του 

Τµήµατος Μηχανογράφησης. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 
● Η προγραµµατιζόµενη ανέγερση υποσταθµού της ΑΗΚ στο Τσέρι, καθώς και η 

εγκατάσταση λωρίδων εισόδου/εξόδου της γραµµής µεταφοράς, οι επιπτώσεις 

στην υγεία των κατοίκων και οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 
● Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή της λεωφόρου Καλαµών µέσα 

στο δάσος Αθαλάσσας. 

 
● Η κατασκευή νέου χώρου υγειονοµικής ταφής αποβλήτων στην Πάφο, οι 

διαδικασίες και τα χρονοδιαγράµµατα µέχρι την ολοκλήρωσή του και η 

αποκατάσταση του υφιστάµενου σκυβαλότοπου. 

 
● Οι εργασίες ανέγερσης του νέου ∆ηµοτικού Μεγάρου Λευκωσίας και οι επιπτώσεις 
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στο ιστορικό και αρχαιολογικό τοπίο της πρωτεύουσας. 

 
● Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη και παράνοµη καύση και 

απόρριψη νεκρών ζώων σε κτηνοτροφικά υποστατικά και άλλους χώρους, καθώς 

και τα µέτρα που λαµβάνονται για καταστολή του φαινοµένου. 

 
● Η κυβερνητική πολιτική για το θέµα της προστασίας και διαχείρισης του Ακάµα. 

 
● Η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού στον τοµέα της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

 
● Η λειτουργία των ιδρυµάτων παραµονής ζώων και οι πιθανές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. 

 
● ∆ίκτυο “Φύση 2000”. 

 
● Η καθυστέρηση στην κατασκευή και λειτουργία του σταθµού βιολογικής 

επεξεργασίας των λυµάτων του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου και τα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα που προκαλεί η λειτουργία του εργοστασίου 

ζωοτροφών. 

 
● Τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα που υπάρχουν στη δυτική όχθη του 

ποταµού των Καµάρων (παρά το µνηµείο των Καµάρων) στη Λάρνακα, οι 

επιπτώσεις στην υγεία και στις ανέσεις των κατοίκων της περιοχής και η άµεση 

ανάγκη επίλυσης των προβληµάτων αυτών από τις αρµόδιες αρχές. 

 
● Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ανέγερση του ναού Αγίου 

Σπυρίδωνα στο παλιό νεκροταφείο Λευκωσίας. 

 
● Η προστασία του κυπριακού νερόφιδου “natrix-natrix”. 

 
● Οι ζηµιές που έχουν εντοπισθεί στις δεξαµενές δευτεροβάθµιας επεξεργασίας 

λυµάτων του Συµβουλίου Αποχετεύσεως Λάρνακας, η καθυστέρηση στην 

αποκατάστασή τους και οι κίνδυνοι για το περιβάλλον από ενδεχόµενη διαρροή. 

 
● Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι 

της κοινότητας Φοινικαριών από την παράνοµη λειτουργία του λατοµείου 
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µπεντονίτη και η ανάγκη άµεσης αντιµετώπισής τους. 

 
● Η εµφάνιση πετρελαιοκηλίδας µετά από ατύχηµα στη θαλάσσια περιοχή Λεµεσού.  

Κατανοµή ευθυνών και µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης τέτοιων καταστάσεων. 

 
● Η τοποθέτηση και λειτουργία κεραιών της ΑΤΗΚ σε αστικές περιοχές και οι 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων. 

 
● Προβλήµατα από τη λειτουργία των χοιροστασίων και η διαχείριση των 

αποβλήτων τους. 

 
● Πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη σχεδιαζόµενη λειτουργία 

περιφερειακών πτηνοσφαγείων. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-
Παθόντων 
● Τρόποι υλοποίησης των αποφάσεων της ολοµέλειας της Βουλής αναφορικά µε την 

προστασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς στο κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου 

και αξιοποίησης των αποφάσεων των διεθνών και περιφερειακών οργανισµών. 

 
● Η εν γένει διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές 

της Κύπρου. 

 
● Η πολιτική χορηγιών σε προσφυγικά σωµατεία από τα Υπουργεία Εσωτερικών, 

Παιδείας και Πολιτισµού και από τον ΚΟΑ. 
(Ειδικότερα εξετάστηκε το θέµα των χορηγιών στα αθλητικά προσφυγικά  σωµατεία.) 

 
● Ενότητα θεµάτων  που αφορούν τον Κεντρικό Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών 

και ειδικότερα τα προβλήµατα που επηρεάζουν την οµαλή πορεία υλοποίησης των 

σχεδίων του. 

 
● Εκτίµηση του έργου και της πολιτικής της κυβέρνησης για τα προσφυγικά θέµατα 

κατά τον πρώτο χρόνο που βρίσκεται στην εξουσία. 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 
● Η ανάγκη λήψης ουσιαστικών µέτρων υποστήριξης των δηµόσιων µέσων 

συγκοινωνίας. 

 
● Ο προτεινόµενος σχεδιασµός για ανακατασκευή της λεωφόρου Καλλιπόλεως.  

Πολεοδοµικά, κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά δεδοµένα και ανάγκη 

ανθρωποκεντρικής προσέγγισης. 

 
● Κυκλοφοριακά προβλήµατα που πιθανό να προκύψουν από τη λειτουργία του 

νέου Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας. 

 
● Ο περιφερειακός παραλιακός δρόµος Μενεού-Περβολιών-Κιτίου-Μαζωτού.  Οι 

καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην αποπεράτωσή του, οι επιπτώσεις, 

αναπτυξιακές και οικονοµικές, για τις  επηρεαζόµενες κοινότητες. 

 
● Περιµετρικός αυτοκινητόδροµος Λευκωσίας και προβλήµατα. 

 
● Ενηµέρωση της επιτροπής για το σχεδιαζόµενο δρόµο από την περιοχή Λίµνης 

(Πόλη Χρυσοχούς) προς τις κοινότητες της ευρύτερης περιοχής. 

 
● Η ανάγκη βελτίωσης και αναβάθµισης των δρόµων Σωτήρας-∆ερύνειας,  

Σωτήρας-Παραλιµνίου και της λεωφόρου 1ης Απριλίου, που συνδέει το Παραλίµνι 

µε τη ∆ερύνεια. 

 
● Τα προβλήµατα της έλλειψης και µη διάθεσης στηθαίων ασφαλείας από τις 

κρατικές αποθήκες, η ύπαρξη των οποίων είναι αναγκαία στις επικίνδυνες οδικές 

αρτηρίες. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 
● Η ανάγκη αναβάθµισης των σχολιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. 

 
● Τα προβλήµατα λειτουργίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής. 

 
● Προβλήµατα ασθενών που πάσχουν από ρευµατισµούς. 

 
● Η ανάγκη διασφάλισης της υγείας του καταναλωτικού κοινού σύµφωνα µε τις 
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υφιστάµενες νοµοθεσίες και κανονισµούς, µε αφορµή πρόσφατες καταγγελίες για 

ακατάλληλο νερό το οποίο προµηθεύεται το κοινό, είτε απευθείας από τα 

βυτιοφόρα είτε µέσω των µηχανών νερού µε κερµατοδέκτες. 

 
● Προβλήµατα από την εφαρµογή του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόµου. 

 
● Η ενδεχόµενη ανάγκη εισαγωγής επείγουσας νοµοθεσίας που να ρυθµίζει τον 

τρόπο εφαρµογής µεθόδων υποβοηθούµενης αναπαραγωγής και τη διαχείριση 

της οποίας τυγχάνει το οποιοδήποτε βιολογικό υλικό προκύπτει από παρόµοιες 

εφαρµογές. 

 
● Εθνική στρατηγική για τα ναρκωτικά και η δράση του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου 

Κύπρου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Επισκέψεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 
 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 
● Επίσκεψη στο στρατόπεδο Σταυριανάκου (ΕΛ∆ΥΚ). 

(30.12.2003) 

 
● Επίσκεψη στη ΙΙ Μεραρχία Πεζικού (στρατόπεδο Τάσου Μάρκου) στην Κλήρου. 

(30.12.2003) 

 
● Επίσηµη επίσκεψη αντιπροσωπίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άµυνας στην 

Αθήνα µετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελλάδος. 

(7 έως 9.7.2004) 

 
● Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Πάφου. 

(12.7.2004) 

 
● Επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λάρνακας. 

(12.7.2004) 

 
● Επίσκεψη στο στρατόπεδο Χρίστου Σαµάρα στην Αθαλάσσα για παρακολούθηση 

της διαδικασίας των γραπτών εξετάσεων για την επιλογή των υποψήφιων 

εφέδρων αξιωµατικών (ΥΕΑ) και υπαξιωµατικών της Εθνικής Φρουράς. 

(19.7.2004) 

 
● Επίσκεψη στο Υπουργείο Άµυνας για παρακολούθηση της διαδικασίας της 

γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων των γραπτών εξετάσεων των υποψήφιων 

βαθµοφόρων της 2004 Β΄ ΕΣΣΟ της Εθνικής Φρουράς. 

(28.7.2004) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

● Επίσκεψη στο Παγκύπριο Γυµνάσιο. 

(10.12.2003) 
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● Επίσκεψη στο Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α΄. 

(10.12.2003) 

 
● Επίσκεψη στο G.C. School of Careers. 

(10.12.2003) 

 
● Επίσκεψη στο Κρατικό Αρχείο για ενηµέρωση σε σχέση µε τον τρόπο λειτουργίας 

του και ειδικότερα σε σχέση µε το δικαίωµα του πολίτη να έχει πρόσβαση σ’ αυτό. 

(27.1.2004) 

 
● Επίσκεψη στο κέντρο υποδοχής αιτητών ασύλου στην Κοφίνου. 

(26.5.2004) 

 
● Επίσκεψη στο Μέλαθρον Ευγηρίας στη Μακεδονίτισσα. 

(6.7.2004) 

 
● Επίσκεψη στη στέγη υπερηλίκων “Παναγία Ελεούσα”. 

(6.7.2004) 

 
● Επίσκεψη στη στέγη ηλικιωµένων “Η Μεγάλη Οικογένεια” . 

(6.7.2004) 

 
● Επίσκεψη στην κοινοτική στέγη υπερηλίκων Καϊµακλίου “Αρχάγγελος Μιχαήλ”. 

(6.7.2004) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εγκληµατικότητα 
● Επίσκεψη στο Αρχηγείο Αστυνοµίας. 

(10.2.2004) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας  
● Επίσκεψη στο λιµάνι Λάρνακας. 

(12.3.2004) 

 
● Επίσκεψη στο δηµαρχείο Λάρνακας. 

(12.3.2004) 
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● Επίσκεψη στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λάρνακας. 

(12.3.2004) 

 
● Επίσκεψη στο αεροδρόµιο Λάρνακας. 

(12.3.2004) 

 
● Επίσκεψη στη Βιοµηχανική Περιοχή Λάρνακας. 

(12.3.2004) 

 
● Επίσκεψη στη Βιοµηχανική Περιοχή Στροβόλου. 

(19.3.2004) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 
● Επίσκεψη στην κοινότητα Φρεννάρους. 

(24.1.2004) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 
● Επίσκεψη στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Κασσιανού. 

(10.9.2003) 

 
● Επίσκεψη στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ακρόπολης ΚΑ΄ και ΚΒ΄. 

(10.9.2003) 

 
● Επίσκεψη στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου ∆ηµητρίου. 

(10.9.2003) 

 
● Επίσκεψη στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου. 

(10.9.2003) 

 
● Επίσκεψη στο Πανεπιστήµιο Κύπρου και στην υπό ανέγερση πανεπιστηµιούπολη. 

(18.5.2004) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-
Παθόντων 
● Επίσκεψη στη Λεµεσό για συνάντηση µε την Επιτροπή Μετανάστευσης, 
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Προσφύγων και ∆ηµογραφίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου 

της Ευρώπης, στα πλαίσια της διοργάνωσης του 1ου Ευρωµεσογειακού 

Κοινοβουλευτικού Φόρουµ για τη Μετανάστευση, που πραγµατοποιήθηκε στη 

Λεµεσό από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου 2003. 

(21.10.2003) 

 
● Επίσκεψη στον προσφυγικό συνοικισµό Αγίου Αθανασίου στη Λεµεσό µαζί µε τους 

ξένους βουλευτές που συµµετείχαν στο πιο πάνω κοινοβουλευτικό φόρουµ.  

(21.10.2003) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 
● Επίσκεψη στην επαρχία Λάρνακας για επιτόπου εξέταση των προβληµάτων που 

παρουσιάζονται κατά  την κατασκευή της λεωφόρου Στρατηγού Τιµάγια. 

(23.7.2003) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 
● Επίσκεψη στο Μακάρειο Νοσοκοµείο Λευκωσίας. 

(4.9.2003) 

 
● Επίσκεψη στο νοσοκοµείο Λεµεσού. 

(18.9.2003) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Συναντήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 
 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 
● Συνάντηση µε τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Ελλάδος κ. Γιάννο Παπαντωνίου. 

(30.9.2003) 

 
● Αποχαιρετιστήρια συνάντηση µε το διοικητή της ΕΛ∆ΥΚ κ. Βασίλειο Ντάβαλη. 

(6.5.2004) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εγκληµατικότητα 
● Συνάντηση µε αξιωµατούχους του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για τα 

Ναρκωτικά και την Τοξικοµανία (ΕΚΠΝΤ). 

(29.6.2004) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 
● Συνάντηση µε τον πρόεδρο και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του ΚΟΤ. 

(23.7.2003) 

 
● Συνάντηση µε τους δηµάρχους Πάφου, Γεροσκήπου, Πόλης Χρυσοχούς και το 

δηµοτικό συµβούλιο Πάφου. 

(27.2.2004) 

 
● Συνάντηση µε το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πάφου. 

(27.2.2004) 

 
● Συνάντηση µε την Παγκύπρια Κίνηση Καταστηµαταρχών. 

(22.6.2004) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 
● Συνάντηση µε τον πρόεδρο και τα µέλη της Οµάδας Φιλίας Συρίας-Κύπρου του 

συριακού κοινοβουλίου. 
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(5.3.2004) 

 
● Συνάντηση µε αντιπροσωπία της Οµάδας Φιλίας Γαλλίας-Κύπρου στη γαλλική 

Γερουσία. 

(23.6.2004) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
● Συνάντηση µε το νέο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.  Χρίστο 

Ταλιαδώρο. 

(17.6.2004) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών 
● Συνάντηση µε αντιπροσωπία της Επιτροπής ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων 

Ευκαιριών του ΕΚ. 

(30.10.2003) 

 
● Συνάντηση µε τον πρόεδρο και µέλη της Επιτροπής Συνταγµατικών και Νοµικών 

Θεµάτων της τσεχικής Βουλής. 

(26.1.2004) 

 
● Συνάντηση µε αντιπροσωπία της ∆ιακοινοβουλευτικής Οµάδας του 

Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος (SPD) της Βουλής της Βαυαρίας. 

(27.4.2004) 

 
● Συνάντηση µε αξιωµατούχους του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για τα 

Ναρκωτικά και την Τοξικοµανία (ΕΚΠΝΤ). 

(29.6.2004) 

 
 
Υπεπιτροπή Επαφής Βουλής - Ανώτατου ∆ικαστηρίου 

● Συνάντηση µε το Ανώτατο ∆ικαστήριο. 

(10.12.2003) 
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Υπεπιτροπή για Θέµατα Οικογενειακού Θεσµού 
● Συνάντηση µε υπεπιτροπή της Ιεράς Συνόδου. 

(13.2.2004) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 
● Συνάντηση µε το ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. 

(15.10.2003) 

 
● Συνάντηση µε τον πρόεδρο του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων της 

Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Β. Ράπανο. 

(18.12.2003) 

 
● Συνάντηση µε τον Υπουργό Οικονοµικών της Σουηδίας κ. Boosse Ringholm. 

(2.2.2004) 

 
● Συνάντηση µε τους κοινοτικούς επιτρόπους κ. Μάρκο Κυπριανού και Michaele 

Schreyer για τον προϋπολογισµό. 

(21.6.2004) 

 
 Κατά την υπό αναφορά περίοδο έγιναν επίσης και οι ακόλουθες 

συναντήσεις/παρουσιάσεις ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Οικονοµικών και Προϋπολογισµού στρατηγικών σχεδίων από τα αρµόδια σώµατα: 

 
● Παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισµό 2004-2010 από τον 

Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Γιώργο Λιλλήκα. 

(22.10.2003) 

(Κοινή παρουσίαση µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας.) 

 
● Παρουσίαση του νέου στρατηγικού σχεδίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου 

από τον πρόεδρο του ΧΑΚ. 

(3.5.2004) 

 
● Παρουσίαση του Προγράµµατος Σύγκλισης της Κυβέρνησης µε τα Κριτήρια του 

Μάαστριχτ από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Μάκη Κεραυνό. 

(21.6.2004) 
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● Παρουσίαση της πρώτης έκθεσης προόδου σε σχέση µε την υλοποίηση του 

στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισµό 2004-2010 από τον Υπουργό Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Γιώργο Λιλλήκα. 

(5.7.2004) 

(Κοινή παρουσίαση µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας.) 

 
 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 
● Συνάντηση µε εκπροσώπους του ΘΟΚ. 

(31.10.2003) 

 
● Συνάντηση µε εκπροσώπους του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 

(ΙΚΥΚ). 

(4.11.2003) 

 
● Συνάντηση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παιδείας και Εµπορίου και 

Βιοµηχανίας µε τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού για 

ενηµέρωση αναφορικά µε την πρόθεση της κυβέρνησης για υπογραφή συµφωνίας 

µε το Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ για δηµιουργία στην Κύπρο ερευνητικού 

κέντρου σε θέµατα δηµόσιας υγείας και περιβάλλοντος. 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών 
● Συνάντηση µε το Γενικό Ελεγκτή της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνο Ρίζο. 

(15.10.2003) 

 
● Συνάντηση µε το ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. 

(15.10.2003) 

 
● Συνάντηση µε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Juan 

Manuel Fabra Valles. 

(30.10.2003) 
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Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και  
Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών και Οικονοµικών και Προϋπολογισµού   

(Κοινές συναντήσεις στα πλαίσια της εξέτασης του θέµατος για το Χρηµατιστήριο Αξιών 

Κύπρου.) 

 
● Συνάντηση µε την Ερευνητική Επιτροπή για το ΧΑΚ. 

(11.2.2004) 

 
● Συνάντηση αντιπροσωπίας των επιτροπών µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

(28.7.2004) 

 
● Συνάντηση µε το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 

(4.2.2004) 

 
● Συνάντηση αντιπροσωπίας των επιτροπών µε το Γενικό Εισαγγελέα της 

∆ηµοκρατίας. 

(28.7.2004) 

 
● Συνάντηση µε το ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. 

(11.2.2004) 

 
● Συνάντηση αντιπροσωπίας των επιτροπών µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και 

∆ηµοσίας Τάξεως. 

(28.7.2004) 

 
● Συνάντηση αντιπροσωπίας των επιτροπών µε τον Αρχηγό Αστυνοµίας. 

(28.7.2004) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 
● Συνάντηση µε τον εµπειρογνώµονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

(16.12.2003) 

 
● Συνάντηση µε τον ειδικό σύµβουλο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για το θεσµικό 

πλαίσιο περιβαλλοντικής διαχείρισης κ. J. F. Verstrynge. 

(27.7.2004) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 
● Συνάντηση µε το νέο Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. Χάρη Θράσου. 

(29.6.2004) 

 
 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 
● Συνάντηση µε το συντονιστικό σώµα της “Βουλής των Γερόντων”.  

(25.9.2003)  

 
● Συνάντηση µε τον πρόεδρο της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας ∆ιαβητικών (I.D.F.) - 

περιφέρεια Ευρώπης. 

(11.3.2004)   

 
● Συνάντηση µε εκπροσώπους του Παγκύπριου Συνδέσµου Νοσηλευτών και Μαιών 

και των φοιτητών της Νοσηλευτικής Σχολής. 

(18.3.2004) 

 
● Συνάντηση και σύσκεψη όλων των εµπλεκόµενων φορέων µε αντικείµενο την 

πορεία εφαρµογής  του Γενικού Συστήµατος Υγείας. 

(17.6.2004) 

 
● Συνάντηση µε αξιωµατούχους του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για τα 

Ναρκωτικά και την Τοξικοµανία (ΕΚΠΝΤ). 

(29.6.2004) 

 
 
 
Υπεπιτροπή για την Εξέταση Αιτιολογικών Σηµειωµάτων Πρόσληψης Έκτακτων 
Υπαλλήλων 
● Συνάντηση µε το διευθυντή της Υπηρεσίας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού. 

(11.11.2003) 
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Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παιδείας, για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, για την 
Εγκληµατικότητα, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, Προσφύγων-
Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-Παθόντων και Υγείας 
● Κοινή συνάντηση µε τη ∆ιεθνή Οµάδα Εµπειρογνωµόνων του Συµβουλίου της 

Ευρώπης για θέµατα νεολαίας ενόψει της ένταξης της Κύπρου στο Πρόγραµµα 

Ανασκόπησης Εθνικών Πολιτικών για τη Νεολαία του Συµβουλίου της Ευρώπης και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

(1.6.2004) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2003-2004 



 82 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό 

 
 

2 0 0 3 
 

1. 4η Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Ασιατικών 

Κοινοβουλίων για την Ειρήνη (ΣΑΚΕ), Μανίλα. 

 

 31η Αυγούστου - 4 Σεπτεµβρίου 

2. Συνεδρία της Επιτροπής Νοµικών και 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

   

 1η Σεπτεµβρίου 

3. Συνεδρία της Μόνιµης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, 

Νάπολη. 

 

 7 - 8 Σεπτεµβρίου 

4. Σεµινάριο για τα µέλη των κοινοβουλίων των 

υποψήφιων για ένταξη χωρών µε θέµα “Το 

µέλλον της κοινωνικής πολιτικής στη διευρυµένη 

Ευρώπη”, Βρυξέλλες. 

  

 11 - 12 Σεπτεµβρίου 

5. ∆ιάσκεψη µε θέµα “Οι στάσιµες διενέξεις στην 

Ευρώπη”, Μολδαβία. 

 

 11 - 12  Σεπτεµβρίου 

6. Επίσηµη επίσκεψη Προέδρου Βουλής και 

κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας στο Ιράν.  

 

 14 - 19 Σεπτεµβρίου  

7. Συνεδρία της Επιτροπής Νοµικών και 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ, 

Εδιµβούργο. 

 

 17 - 18 Σεπτεµβρίου 

8. 4ο Μέρος της Συνόδου 2003 της ΚΣΣΕ, 

Στρασβούργο. 

  

 25 Σεπτεµβρίου - 3 Οκτωβρίου  

9. 24η Σύνοδος της ΜΚΕ ΕΕ - Κύπρου, 

Λουξεµβούργο.  

 

 29 - 30 Σεπτεµβρίου 
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10. 109η Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής 

Ένωσης, Γενεύη. 

  

 1η - 4 Οκτωβρίου 

11. ∆ιάσκεψη των Επιτροπών Γεωργίας των 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, των 

Κοινοβουλίων των υπό Ένταξη Χωρών και των 

Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για Ένταξη 

Χωρών, Ρώµη. 

 

 2 - 3 Οκτωβρίου 

12. 49η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του Κοινοπολιτειακού 

Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου, Ντάκα. 

  

 5 - 13 Οκτωβρίου 

13. Κοινή συνεδρία ΟΥΝΕΣΚΟ - 

∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης στα πλαίσια της 

32ης Γενικής Συνέλευσης της ΟΥΝΕΣΚΟ, Παρίσι.

 

 6 Οκτωβρίου  

14. 30ή ∆ιάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών 

Μελών της ΕΕ (COSAC), Ρώµη. 

 

 6 - 7 Οκτωβρίου 

15. Συνάντηση των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Προϋπολογισµού 

των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ 

για τον Προϋπολογισµό του 2004 (Επιτροπή 

Προϋπολογισµού του ΕΚ), Βρυξέλλες. 

 

 7 Οκτωβρίου 

16. Σεµινάριο του ΤΑΙΕΧ για το ξέπλυµα βρόµικου 

χρήµατος, Βρυξέλλες. 

 

 8 Οκτωβρίου 

17. Συνέδριο για τα µέλη των κοινοβουλίων των 

υποψήφιων για ένταξη χωρών µε θέµα “Κοινή 

Αγροτική Πολιτική στη διευρυµένη Ευρώπη”, 

Βρυξέλλες. 

 

 8 - 9 Οκτωβρίου 

18. ∆ιάσκεψη για την Ελευθερία των Θρησκειών, 

Συνεδρία της Μόνιµης Επιτροπής και 1ο 

 9 - 12 Οκτωβρίου 
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Μεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουµ της ΚΣ 

ΟΑΣΕ, Ρώµη. 

 
19. 9ο Σεµινάριο Μεσογειακού ∆ιαλόγου της ΚΣ 

ΝΑΤΟ, Μάλαγα. 

 

 9 - 10 Οκτωβρίου 

20. Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στο Λονδίνο. 

  

 10 - 13 Οκτωβρίου 

21. Ευρωµεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουµ - 

Οµάδα Εργασίας για τη Σύσταση 

Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης, Βρυξέλλες. 

  

 16 - 17 Οκτωβρίου 

22. 4η ∆ιάσκεψη Νέων Βουλευτών της Περιοχής της 

Ανατολικής Μεσογείου, Ρόδος. 

 

 16 - 19 Οκτωβρίου 

23. Επίσηµη επίσκεψη Προέδρου Βουλής στην 

Ισπανία. 

 

 19 - 22 Οκτωβρίου 

24. 4ο Ευρωµεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουµ 

Γυναικών, Αµµάν. 

 

 20 - 21η Οκτωβρίου 

25. Επίσκεψη του προέδρου και αντιπροσωπίας της 

Οµάδας Φιλίας Κύπρου - Γαλλίας στη Γαλλία. 

 

 20 - 24 Οκτωβρίου 

26. Σεµινάριο του ΤΑΙΕΧ για τη νοµοθεσία της ΕΕ 

στον τοµέα του τουρισµού, Βρυξέλλες. 

 

 21η Οκτωβρίου 

27. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

Εξωτερικών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των 

Χωρών Μελών της ΕΕ, των Κοινοβουλίων των 

υπό Ένταξη Χωρών και των Κοινοβουλίων των 

Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών, Ρώµη. 

 

 23 Οκτωβρίου 

28. Ad Hoc Επιτροπή της ΚΣΣΕ για την 

Παρακολούθηση των Βουλευτικών Εκλογών στη 

 28 Οκτωβρίου - 1η Νοεµβρίου 
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Ρωσική Οµοσπονδία, Μόσχα. 

 
29. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της ∆ιεθνούς 

Γραµµατείας της ∆ιακοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης της Ορθοδοξίας (∆ΣΟ) στο Σικάγο 

και τη Νέα Υόρκη. 

 

 29 Οκτωβρίου - 5 Νοεµβρίου 

 

30. Συνεδρία της Επιτροπής Νοµικών και 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 3 Νοεµβρίου  

31. ∆ιάσκεψη µε θέµα “Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο 

Νότος: Μια Νέα Εποχή”, Βιέννη. 

 

 3 - 4 Νοεµβρίου 

32. Συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της ΚΣΣΕ, 

Παρίσι. 

 

 4 Νοεµβρίου  

33. Σεµινάριο του ΤΑΙΕΧ για τη µετανάστευση και το 

άσυλο, Βρυξέλλες. 

 

 4 - 5 Νοεµβρίου 

34. Επίσκεψη εργασίας στο Μινσκ µέλους της 

αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ, υπό την ιδιότητά του 

ως εισηγητή της Πολιτικής Επιτροπής της ΚΣΣΕ 

για το θέµα των εξαφανισθέντων ατόµων στη 

Λευκορωσία. 

 

 5 - 8 Νοεµβρίου  

35. ∆ιάσκεψη των Προέδρων  των Επιτροπών 

Άµυνας των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών 

της ΕΕ, των Κοινοβουλίων των Υποψήφιων για 

Ένταξη Χωρών και του ΕΚ, Ρώµη. 

 

 6 - 7 Νοεµβρίου  

36. Επίσκεψη του προέδρου και αντιπροσωπίας της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών στη 

Σλοβενία. 

  

 11 - 14 Νοεµβρίου 

37. ∆ιάσκεψη των Επιτροπών ∆ηµόσιων Έργων των 

Κοινοβουλίων της ΕΕ, των Κοινοβουλίων των 

 13 - 14 Νοεµβρίου  
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υπό Ένταξη Χωρών και των Κοινοβουλίων των 

Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών, Ρώµη. 

 
38. ∆ιάσκεψη µε θέµα “Στρατηγικές ∆ιαδικτύου και 

∆ικαιοσύνη στην Ευρώπη”, Ρώµη. 

 

 13 - 14 Νοεµβρίου  

39. Επίσηµη επίσκεψη Προέδρου Βουλής και 

κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας στην Ιρλανδία. 

 

 16 - 20 Νοεµβρίου 

40. ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη για τη Μείωση της 

Απειλής των Όπλων Μαζικής Καταστροφής, 

Στρασβούργο. 

 

 17 - 21η Νοεµβρίου  

41. Σεµινάριο του ΤΑΙΕΧ για τους υπερήλικους στην 

Ευρώπη και τη σταθερότητα των 

συνταξιοδοτικών συστηµάτων, Βρυξέλλες. 

 

 18 - 19 Νοεµβρίου 

42. Συνάντηση του ∆ικτύου Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών για Ίσες Ευκαιρίες Γυναικών και 

Ανδρών στην ΕΕ, Ρώµη. 

 

 21η Νοεµβρίου 

43. Σεµινάριο του ΤΑΙΕΧ για τις θαλάσσιες 

µεταφορές και την ασφάλεια,  Βρυξέλλες. 

 

 24 Νοεµβρίου 

44. Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των 

Χωρών Μελών της ΕΕ (COSAC), Ρώµη. 

 

 27 Νοεµβρίου 

45. Συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών 

Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, 

Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής του 

ΕΚ, Βρυξέλλες. 

  

 1η - 2 ∆εκεµβρίου 

46. 2ο Μέρος της 49ης Συνόδου της ΚΣ ∆ΕΕ, Παρίσι.

  

 1η - 3 ∆εκεµβρίου 

47. Επίσκεψη εργασίας στο Μινσκ µέλους της 

αντιπροσωπίας της ΚΣΣΕ, υπό την ιδιότητά του 

 1η - 4 ∆εκεµβρίου  

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2003-2004 



 87 
 

ως εισηγητή της Πολιτικής Επιτροπής της ΚΣΣΕ 

για το θέµα της δίωξης του τύπου στη 

Λευκορωσία. 

 
48. 5ο Ευρωµεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουµ, 

Νάπολη. 

 

 2 ∆εκεµβρίου 

49. Συνεδρία της Επιτροπής Ελευθεριών και 

∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ, Βρυξέλλες. 

  

 2 ∆εκεµβρίου 

50. Συνάντηση των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών που Εποπτεύουν 

τις Υπηρεσίες Ασφάλειας και Πληροφοριών στις 

Χώρες της ΕΕ, Ρώµη. 

  

 2 - 3 ∆εκεµβρίου 

51. Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων 

των υπό Ένταξη Χωρών, Παρίσι. 

 

 3 ∆εκεµβρίου 

52. Συνεδρία ολοµέλειας ΕΚ, Στρασβούργο. 

  

 3 - 4 ∆εκεµβρίου 

53. Συνάντηση της Επιτροπής της 

∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης για το 

Μεσανατολικό, Γενεύη. 

 

 3 - 4 ∆εκεµβρίου 

54. Συµµετοχή σε αντιπροσωπία της ΚΣ ΟΑΣΕ για 

την παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών 

στη Ρωσική Οµοσπονδία. 

  

 4 - 8 ∆εκεµβρίου 

55. Συµµετοχή στην Ad Hoc Επιτροπή της ΚΣΣΕ για 

την Παρακολούθηση των Βουλευτικών Εκλογών 

στη Ρωσική Οµοσπονδία. 

 

 4 - 8 ∆εκεµβρίου 

56. Ετήσιο Συµπόσιο του οργανισµού “Avenir 

Transports”, Παρίσι. 

 

 11 ∆εκεµβρίου 

57. Συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της ΚΣΣΕ,  11 ∆εκεµβρίου  
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Παρίσι. 

 
58. Σεµινάριο του ΤΑΙΕΧ µε θέµα “Το οργανωµένο 

έγκληµα και το εµπόριο ανθρώπινων όντων”, 

Βρυξέλλες. 

 

 11 - 12 ∆εκεµβρίου 

59. Συνεδρία της Επιτροπής Νοµικών και 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 15 ∆εκεµβρίου 

 
2 0 0 4 

60. Επαφές Προέδρου Βουλής µε την παροικία στο 

Τορόντο. 

  

 7 - 8 Ιανουαρίου  

61. Συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων 

της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

  

 8 Ιανουαρίου  

62. Συνεδρία της Επιτροπής Νοµικών και 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 9 Ιανουαρίου  

63. ∆ιάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών 

της Κοινοπολιτείας, Μοντεµπέλλο, Καναδάς. 

  

 9 - 12 Ιανουαρίου 

64. Επίσηµη επίσκεψη Προέδρου Βουλής και 

κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας στην Κούβα. 

 

 13 - 16 Ιανουαρίου  

65. Συνάντηση της Οµάδας Εργασίας για τον 

Κανονισµό της Ευρωµεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Βρυξέλλες. 

 

 19 - 20 Ιανουαρίου 

66. Συνάντηση της Επιτροπής για το Μεσανατολικό 

της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης, Γενεύη. 

 

 22 Ιανουαρίου 

67. 1ο Μέρος της Συνόδου 2004 της ΚΣΣΕ, 

Στρασβούργο. 

  

 26 - 30 Ιανουαρίου 

68. Σεµινάριο του ΤΑΙΕΧ µε θέµα “Ασφάλεια στα  2 - 3 Φεβρουαρίου 
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τρόφιµα”,  Βρυξέλλες. 

  
69. 16η Συνάντηση του Προέδρου του ΕΚ µε τους 

Προέδρους των Κοινοβουλίων των Χωρών που 

Συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία της ∆ιεύρυνσης, 

Βουδαπέστη. 

  

 4 Φεβρουαρίου 

70. Συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων κατά την 

οποία συζητήθηκε και ψηφίστηκε η κύρωση της 

ένταξης των δέκα νέων χωρών στην ΕΕ, Αθήνα.

   

 10 Φεβρουαρίου 

71. Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής της 

∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης για τη ∆ΑΣΜ, 

Νίκαια. 

 

 10 - 11 Φεβρουαρίου 

72. 35ο Περιφερειακό Συνέδριο των Βρετανικών 

Νήσων και της Μεσογείου του Κοινοπολιτειακού 

Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου, Νησιά Falkland.  

 

 14 - 21η Φεβρουαρίου  

73. Συνεδρίαση ad hoc επιτροπής της ΚΣΣΕ για 

ανταλλαγή απόψεων µε τα Ηνωµένα Έθνη, 

Παρίσι. 

  

 16 Φεβρουαρίου 

74. Σεµινάριο του ΤΑΙΕΧ µε θέµα “Η πολιτική της 

ΕΕ για τη δασονοµία”, Βρυξέλλες. 

  

 18 Φεβρουαρίου 

75. 3η Χειµερινή Συνάντηση της ΚΣ ΟΑΣΕ, Βιέννη. 

  

 19 - 20 Φεβρουαρίου  

76. Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων 

των Χωρών Μελών της ΕΕ (COSAC), 

∆ουβλίνο. 

 

 19 Φεβρουαρίου 

77. 4η ∆ιάσκεψη των Προέδρων των 

Ευρωµεσογειακών Κοινοβουλίων, Μάλτα. 

 

 20 - 21η Φεβρουαρίου 

78. Συνέδριο ΕΚ µε θέµα “EC-State Aid Policy and  23 - 24 Φεβρουαρίου 
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Services of Economic Interest”, Βρυξέλλες. 

 
79. Συνεδρία της Μόνιµης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, 

Παρίσι. 

 

 2 Μαρτίου  

80. Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της 

ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 3 Μαρτίου  

81. Συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της ΚΣΣΕ, 

Λουµπλιάνα. 

 

 8 - 9 Μαρτίου 

82. Ad Hoc Επιτροπή για την Παρακολούθηση των 

Προεδρικών Εκλογών στη Ρωσική 

Οµοσπονδία, Μόσχα. 

 

 11 - 16 Μαρτίου 

83. Συνεδρίαση της Επιτροπής Νοµικών και 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ, Παρίσι. 

 

 15 Μαρτίου  

84. Σεµινάριο της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης για 

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων, Γενεύη. 

 

 15 - 17 Μαρτίου 

85. Ιδρυτική Σύνοδος της Ευρωµεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Αθήνα. 

 

 21η - 23 Μαρτίου 

86. Συνεδρία της Υποεπιτροπής για την Εκλογή 

∆ικαστών στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, Παρίσι. 

  

 22 Μαρτίου 

87. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

Εξωτερικών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των 

Χωρών Μελών της ΕΕ, των Κοινοβουλίων των 

υπό Ένταξη Χωρών και των Κοινοβουλίων των 

Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών, ∆ουβλίνο. 

 

 28 - 30 Μαρτίου 

88. Ευρωµεξικανικό Κοινοβουλευτικό Φόρουµ για 

τη Μετανάστευση, Μεξικό. 

 29 - 31η Μαρτίου 
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89. Συνεδρία της Υποεπιτροπής για την Εκλογή 

∆ικαστών στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, Παρίσι. 

 

 5 Απριλίου 

90. Σεµινάριο του ΤΑΙΕΧ µε θέµα “Κοινή Αλιευτική 

Πολιτική”, Βρυξέλλες. 

 

 21η - 23 Απριλίου 

91. 2ο Μέρος της Συνόδου 2004 της ΚΣΣΕ, 

Στρασβούργο. 

  

 26 - 30 Απριλίου 

92. Κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών 

Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, 

Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής του 

ΕΚ και της ΜΚΕ ΕΕ - Κύπρου, Βρυξέλλες. 

  

 27 Απριλίου 

93. Επίσηµη Τελετή του ΕΚ για τη ∆ιεύρυνση, 

Στρασβούργο. 

  

 3 Μαΐου  

94. Επισκέψεις σε χώρες της Κεντρικής Ασίας 

(Κιργιστάν, Καζαχστάν, Τατζικιστάν, 

Ουζµπεκιστάν). 

  

 6 - 23 Μαΐου  

95. ∆ιάσκεψη Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Αρµόδιων για την Οδική Ασφάλεια, Στοκχόλµη. 

 

 10 - 11 Μαΐου  

96. Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στην Αθήνα. 

  

 11 - 13 Μαΐου  

97. Συνεδρία της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆ΣΟ,  

Βόλος. 

 

 14 - 15 Μαΐου  

98. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοβουλίων, Στρασβούργο. 

 

 17 - 19 Μαΐου  

99. 31η ∆ιάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών 

Μελών της ΕΕ (COSAC), ∆ουβλίνο. 

  

 19 - 20 Μαΐου  
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100. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών 

Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

των Χωρών Μελών της ΕΕ και των υπό Ένταξη 

Χωρών µε θέµα τη διεθνή ανάπτυξη, ∆ουβλίνο. 

  

 23 - 25 Μαΐου  

101. ∆ιάσκεψη της ΚΣ ΟΑΣΕ - Κέντρου Πρόληψης 

Συγκρούσεων του ΟΑΣΕ µε θέµα 

“Κοινοβουλευτικός Έλεγχος των Ένοπλων 

∆υνάµεων, της Αστυνοµίας και των ∆υνάµεων 

Ασφαλείας για την Προώθηση ενός 

Περιβάλλοντος Ασφάλειας στην Περιοχή του 

ΟΑΣΕ”, Βιέννη.  

 

 23 - 26 Μαΐου  

102. Οµιλία Προέδρου Βουλής σε συγκέντρωση που 

διοργάνωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων η 

Εθνική Κυπριακή Οµοσπονδία Ηνωµένου 

Βασιλείου σε συνεργασία µε Βρετανούς 

βουλευτές, Λονδίνο. 

 

 25 Μαΐου  

103. Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της 

ΚΣΣΕ, Βουδαπέστη. 

  

 26 Μαΐου  

104. 1ο Μέρος της 50ής Συνόδου της ΚΣ ∆ΕΕ, 

Παρίσι.  

 

 2 - 4 Ιουνίου 

105. Συνεδρία της Επιτροπής Νοµικών και 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ, Βερολίνο.

 

 7 - 8 Ιουνίου 

106. ∆ιεθνής ∆ηµόσια Ακρόαση στο Κίεβο µε θέµα 

τις εξαφανίσεις ατόµων λόγω πολιτικών 

κινήτρων και τις παράνοµες εκτελέσεις.   

 

 17 - 18 Ιουνίου 

107. 1η Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης Φιλίας µε την Αρµενία, Ερεβάν. 

 

 17 - 19 Ιουνίου 
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108. 3ο Μέρος της Συνόδου 2004 της ΚΣΣΕ, 

Στρασβούργο. 

  

 21η - 25 Ιουνίου 

109. 11η Ετήσια Σύνοδος της Ολοµέλειας της ∆ΣΟ, 

Κίεβο. 

  

 24 - 27 Ιουνίου 

110. Επίσκεψη προέδρου και αντιπροσωπίας της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων στην Τσεχία. 

 

 27 Ιουνίου - 1η Ιουλίου 

111. ∆ιάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκών 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, 

Χάγη. 

  

 2 - 3 Ιουλίου 

112. Συνεδρία της Υποεπιτροπής Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ, Βαρκελώνη. 

  

 2 - 3 Ιουλίου 

113. Συνεδρία Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Συνδέσµου Ασιατικών Κοινοβουλίων για την 

Ειρήνη (ΣΑΚΕ), Μανίλα. 

 

 4 - 6 Ιουλίου 

114. 13η Ετήσια Σύνοδος της ΚΣ ΟΑΣΕ, 

Εδιµβούργο. 

 

 5 - 9 Ιουλίου 

115. 10ο Σεµινάριο Μεσογειακού ∆ιαλόγου της ΚΣ 

ΝΑΤΟ, Νάπολη. 

 

 9 - 10 Ιουλίου 

116. Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στη Θεσσαλονίκη 

και στην Κατερίνη.  Συµµετοχή σε εκδηλώσεις 

για την επέτειο της τουρκικής εισβολής και 

επαφές µε αξιωµατούχους, τοπικές αρχές και 

εκπροσώπους των κυπριακών οργανώσεων. 

 

 9 - 11 Ιουλίου 

117. Σεµινάριο του ΤΑΙΕΧ µε θέµα “Βιολογική 

γεωργία”, Σάλτσµπουργκ. 

 15 - 16 Ιουλίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Επισκέψεις Προέδρου Βουλής στο εξωτερικό 

 
 

2 0 0 3 
1. Επίσηµη επίσκεψη Προέδρου Βουλής και 

κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας στο Ιράν.  

 

 14 - 19 Σεπτεµβρίου  

2. Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στο Λονδίνο. 

  

 10 - 13 Οκτωβρίου 

3. Επίσηµη επίσκεψη Προέδρου Βουλής στην 

Ισπανία. 

 

 19 - 22 Οκτωβρίου 

4. Επίσηµη επίσκεψη Προέδρου Βουλής και 

κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας στην Ιρλανδία. 

 

 16 - 20 Νοεµβρίου 

 
2 0 0 4 

5. Επαφές Προέδρου Βουλής µε την παροικία στο 

Τορόντο. 

  

 7 - 8 Ιανουαρίου  

6. ∆ιάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών 

της Κοινοπολιτείας, Μοντεµπέλλο, Καναδάς. 

  

 9 - 12 Ιανουαρίου 

7. Επίσηµη επίσκεψη Προέδρου Βουλής και 

κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας στην Κούβα. 

 

 13 - 16 Ιανουαρίου  

8. Επίσηµη Τελετή του ΕΚ για τη ∆ιεύρυνση, 

Στρασβούργο. 

  

 3 Μαΐου  

9. Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στην Αθήνα. 

  

 11 - 13 Μαΐου  

10. ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοβουλίων, Στρασβούργο. 

 

 17 - 19 Μαΐου  

11. Οµιλία Προέδρου Βουλής σε συγκέντρωση που 

διοργάνωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων η 

 25 Μαΐου  
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Εθνική Κυπριακή Οµοσπονδία Ηνωµένου 

Βασιλείου σε συνεργασία µε Βρετανούς 

βουλευτές, Λονδίνο. 

 
12. ∆ιάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκών 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ, Χάγη. 

  

 2 - 3 Ιουλίου 

13. Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στη Θεσσαλονίκη 

και στην Κατερίνη.  Συµµετοχή σε εκδηλώσεις 

για την επέτειο της τουρκικής εισβολής και 

επαφές µε αξιωµατούχους, τοπικές αρχές και 

εκπροσώπους των κυπριακών οργανώσεων. 

 

 9 - 11 Ιουλίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Επισκέψεις κοινοβουλευτικών αποστολών και 
συνεδριάσεις επιτροπών στην Κύπρο 

 
 

2 0 0 3 
1. Επίσκεψη του προέδρου και µελών της Οµάδας 

Φιλίας Γερµανίας - Κύπρου. 

  

 15 - 19 Σεπτεµβρίου 

2. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Εθνοσυνέλευσης 

της Ουγγαρίας. 

  

 2 - 5 Οκτωβρίου 

3. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Επιτροπής 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κάτω Βουλής της 

Ολλανδίας. 

  

 13 - 15 Οκτωβρίου 

4. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Επιτροπής 

Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και 

Ενέργειας του ΕΚ. 

  

 15 - 17 Οκτωβρίου 

5. 1ο Ευρωµεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουµ για 

τη Μετανάστευση και συνεδρία της Επιτροπής 

Μετανάστευσης, Προσφύγων και Πληθυσµού της 

ΚΣΣΕ, Λεµεσός. 

 

 20 - 22 Οκτωβρίου 

6. Επίσκεψη της Προέδρου του εσθονικού 

κοινοβουλίου κ. Ene Ergma και κοινοβουλευτικής 

αντιπροσωπίας. 

   

 27 Οκτωβρίου - 1η Νοεµβρίου 

7. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Επιτροπής 

∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών 

του ΕΚ. 

  

 29 - 31η Οκτωβρίου  

8. Επίσκεψη του Φινλανδού βουλευτή κ. Jaakko 

Laakso. 

 

 30 Oκτωβρίου 

Έκθεση πεπραγµένων Βουλής των Αντιπροσώπων 2003-2004 



 97 
 

9. Επίσκεψη του προέδρου και µελών της Μικτής 

Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του 

ιρλανδικού κοινοβουλίου. 

  

 17 - 20 Νοεµβρίου 

10. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της βρετανικής 

επιτροπής “Φίλοι της Κύπρου”.  

  

 21η - 25 Νοεµβρίου  

11. Επίσκεψη του Προέδρου της ιταλικής Βουλής κ. 

Gustavo Selva. 

 

 23 - 25 Νοεµβρίου 

12. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Επιτροπής 

Εξωτερικών της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. 

  

 7 - 8 ∆εκεµβρίου  

13. Επίσκεψη του Προέδρου του Εθνικού Συµβουλίου 

της Αρµενίας κ. Arthur Baghdasaryan και 

κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας. 

  

 8 - 11 ∆εκεµβρίου 

2 0 0 4 
14. Επίσκεψη του Εισηγητή για το Κυπριακό στην 

Πολιτική Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης 

(ΚΣΣΕ) κ. Matyas Eorsi. 

 

 11 - 15 Ιανουαρίου  

15. Επίσκεψη του προέδρου και µελών της 

Επιτροπής Συνταγµατικών και Νοµικών Θεµάτων 

της Βουλής των Αντιπροσώπων της Τσεχίας. 

   

 25 - 29 Ιανουαρίου  

16. Επίσκεψη του Βέλγου γερουσιαστή κ. Roelants du 

Vivier, Εισηγητή για την Κύπρο στην Επιτροπή 

Εξωτερικών Σχέσεων και Άµυνας της βελγικής 

Γερουσίας. 

 

 28 Ιανουαρίου 

17. Επίσκεψη του Προέδρου του γερµανικού 

Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου κ. Wolfgang 

Thierse. 

 

 3 - 5 Φεβρουαρίου 
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18. Επίσκεψη του προέδρου και µελών της Οµάδας 

Φιλίας Συρίας - Κύπρου στο συριακό κοινοβούλιο. 

      

 4 - 7 Μαρτίου 

19. Επίσκεψη του Εισηγητή για την Κύπρο της 

Αντιπροσωπίας της Γαλλικής Γερουσίας για την 

ΕΕ κ. Louis Le Pensec. 

 

 3 - 6 Μαρτίου 

20. 25η Σύνοδος ΜΚΕ ΕΕ - Κύπρου, Λευκωσία. 

  

 16 - 17 Μαρτίου 

21. Επίσκεψη του προέδρου της Σοσιαλιστικής 

Οµάδας της ΚΣΣΕ κ. Terry Davis. 

 

 17 Ιουνίου 

22. Επίσκεψη του προέδρου και αντιπροσωπίας της 

Οµάδας Φιλίας Γαλλίας - Κύπρου στη γαλλική 

Γερουσία. 

  

 22 - 27 Ιουνίου 

23. Επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής των 

Ελλήνων κ. Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα. 

 

 24 - 26 Ιουνίου 

24. Επίσκεψη του Άγγλου βουλευτή κ. Andrew 

George. 

 

 28 - 29 Ιουνίου 

25. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Κοινοβουλευτικής 

Οµάδας για την Κύπρο στο βρετανικό 

κοινοβούλιο. 

  

 4 - 7 Ιουλίου 

26. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Βουλής των 

Ελλήνων. 

 18 - 21η Ιουλίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Εκπροσώπηση της Βουλής σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς  
κοινοβουλευτικούς οργανισµούς 

 
 

 
ΜΙΚΤΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΕ - ΚΥΠΡΟΥ 

 ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος Κλεάνθους Πρόεδρος 

Νίκος Κατσουρίδης 1ος Αντιπρόεδρος   

∆ηµήτρης Συλλούρης 2ος Αντιπρόεδρος 

Άντρος Κυπριανού Μέλος 

Σταύρος Ευαγόρου Μέλος 

Πρόδροµος Προδρόµου Μέλος 

Ρίκκος Ερωτοκρίτου Μέλος 

Μάριος Ματσάκης Μέλος 

Γιαννάκης Οµήρου Μέλος 

Γιώργος Βαρνάβα Μέλος 

Χρίστος Κληρίδης Μέλος 

Ανδρούλα Βασιλείου Μέλος 

Ντίνος Μιχαηλίδης Αναπληρωµατικό µέλος 

Γιώργος Περδίκης Αναπληρωµατικό µέλος 

 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

∆ώρος Χριστοδουλίδης Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Χρήστος Πουργουρίδης Μέλος αντιπροσωπίας 

Αντιγόνη Παπαδοπούλου Αναπληρωµατικό µέλος 

Μαρίνος Σιζόπουλος Αναπληρωµατικό µέλος 
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∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος Αναστασιάδης Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Τάκης Χατζηγεωργίου Μέλος 

Νίκος Κλεάνθους Μέλος 

Γιαννάκης Οµήρου Μέλος 

Ανδρούλα Βασιλείου Μέλος 

 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Σταύρος Ευαγόρου  Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Ελένη Θεοχάρους Μέλος 

Άριστος Χρυσοστόµου  Μέλος 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Αριστοφάνης Γεωργίου Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Χρήστος Πουργουρίδης Μέλος 

Σοφοκλής Φυττής Μέλος 

 
 
∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ 

ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος Κλεάνθους Αρχηγός αντιπροσωπίας 

∆ηµήτρης Συλλούρης Μέλος 

Άγις Αγαπίου Μέλος 
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ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Νίκος Κατσουρίδης Αρχηγός αντιπροσωπίας 

Νίκος Κλεάνθους Μέλος 

∆ηµήτρης Συλλούρης Μέλος 

 
 

∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

Αντώνης Καράς Μέλος 

Σοφοκλής Φυττής  Μέλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX  

Κατάλογος εθνικών κοινοβουλίων στα οποία λειτουργούν  

κοινοβουλευτικές οµάδες φιλίας µε την Κύπρο 

 
 
 
●     Αλβανία ●     Κουβέιτ 

●     Αρµενία ●     Κουρδιστάν 

●     Αυστραλία ●     Λεττονία 

●     Βέλγιο ●     Λευκορωσία  

●     Βολιβία ●     Λίβανος 

●     Βουλγαρία ●     Λιβύη 

●     Γαλλία ●     Λιθουανία 

●     Γερµανία ●     Μολδαβία 

●     Γιουγκοσλαβία ●     Ουκρανία 

●     Ελβετία ●     Πολωνία 

●     Εσθονία ●     Πορτογαλία 

●     Ιαπωνία ●     Ρουµανία 

●     Ιράν ●     Ρωσία 

●     Ιρλανδία ●     Σλοβενία 

●     Ισραήλ ●     Σρι Λάνκα 

●     Ιταλία ●     Συρία 

●     Καναδάς ●     Τσεχία 

●     Κούβα ●     Φινλανδία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ 

Τα σηµαντικότερα νοµοσχέδια/κανονισµοί που ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν από την 
ολοµέλεια και αφορούν την εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

• Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2003. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε το δίκαιο των εταιρειών που αφορά την 

κατάρτιση και τον έλεγχο του ισολογισµού των αποτελεσµάτων χρήσεως και του 

προσαρτήµατος, το σύνολο των οποίων αποτελεί τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που 

κάθε εταιρεία οφείλει να υποβάλλει στον Έφορο Εταιρειών.) 

 
• Ο περί των Ιδρυµάτων Ηλεκτρονικού Χρήµατος Νόµος του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο που ρυθµίζει τη σύσταση και λειτουργία ιδρυµάτων 

ηλεκτρονικού χρήµατος (ΙΗΧ), τα οποία µαζί µε τις τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά 

ιδρύµατα θα έχουν το αποκλειστικό δικαίωµα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος.) 

 
• Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα που αφορά την ελεύθερη διακίνηση 

προσώπων.) 

 
• Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) Κανονισµοί του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα που αφορά την ελεύθερη διακίνηση 

προσώπων.) 

 
• Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα του ασύλου και ειδικότερα για την 

υιοθέτηση αναθεωρηµένης διαδικασίας διεκπεραίωσης αιτήσεων ασύλου, η οποία διέπεται 

από τις αρχές της δικαιοσύνης, της αποτελεσµατικότητας και της ταχύτητας, όπως αυτές 

απαιτούνται από το κοινοτικό κεκτηµένο.) 

 
• Ο περί ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) 

Νόµος του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε τους λεπτοµερείς κανόνες άσκησης του 

δικαιώµατος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές από 

τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι.) 
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• Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε την ελεύθερη διακίνηση ατόµων και τη 

διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και της αµοιβαίας αναγνώρισης των 

διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους.) 

 
• Οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε την ελεύθερη διακίνηση ατόµων και τη 

διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και της αµοιβαίας αναγνώρισης των 

διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους.) 

 
• Ο περί Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της γαλακτοκοµικής βιοµηχανίας µε την 

κατάργηση του µονοπωλιακού καθεστώτος του Οργανισµού Κυπριακής Γαλακτοκοµικής 

Βιοµηχανίας.) 

 
• Ο περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµος του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της αµπελοοινικής βιοµηχανίας µε την 

κατάργηση του µονοπωλιακού καθεστώτος του Συµβουλίου Αµπελουργικών Προϊόντων.) 

 
• Ο περί Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 
 (Ολοκλήρωση της εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο σε ό,τι αφορά την 

ελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρισµού, µε τη ρύθµιση θεµάτων που διέπουν την 

παραγωγή, µεταγωγή, προµήθεια και διανοµή του ηλεκτρισµού στην Κύπρο.) 

 
• Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 
 (Ολοκλήρωση της εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο σε ό,τι αφορά την 

ελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρισµού, µε τη ρύθµιση θεµάτων που διέπουν την 

παραγωγή, µεταγωγή, προµήθεια και διανοµή του ηλεκτρισµού στην Κύπρο.) 

 
• Ο περί ∆ιατήρησης Αποθεµάτων Πετρελαιοειδών Νόµος του 2003. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σε ό,τι αφορά τη διατήρηση ελάχιστων αποθεµάτων 

πετρελαίου ή πετρελαιοειδών, όπως προβλέπεται από το κοινοτικό κεκτηµένο για την 

αντιµετώπιση πετρελαϊκών κρίσεων.) 

 
• Ο περί Ρύθµισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόµος του 2004. 
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 (Ολοκλήρωση της εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο σε ό,τι αφορά την 

ελευθεροποίηση της αγοράς φυσικού αερίου, ολοκληρώνοντας το νοµοθετικό πλαίσιο που 

θα επιτρέπει τη µελλοντική διάθεση φυσικού αερίου στην Κύπρο.) 

 
• Ο περί της Εκλογής Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νόµος του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του 

δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του ΕΚ από τους πολίτες της 

Ένωσης που κατοικούν σε κράτος µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι και µε την 

παράγραφο 2 του άρθρου 19 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.) 

 
• Οι περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Κλινική Πρακτική) Κανονισµοί του 

2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε θέµατα που αφορούν τη διεξαγωγή 

παρεµβατικών κλινικών µελετών µε φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.) 

 
• Ο περί Καταπολέµησης των Φυλετικών και Ορισµένων Άλλων ∆ιακρίσεων 

(Επίτροπος) Νόµος του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε την προώθηση της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, χωρίς διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής 

καταγωγής. Αρµόδιος φορέας για την αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας ορίζεται η 

Επίτροπος ∆ιοικήσεως.) 

 
• Ο περί Ατόµων µε Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την 

ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.) 

 
• Ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόµος του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης προσώπων, ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, και σχετικά µε τη 

διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.) 

 
• Ο περί Ίσης Μεταχείρισης (Φυλετική ή Εθνοτική Καταγωγή) Νόµος του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης προσώπων, ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής.) 

 
• Ο περί Γενικού Συστήµατος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 
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 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε την εφαρµογή των συστηµάτων 

κοινωνικής ασφάλισης στους µισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της 

ΕΕ.) 

 
• Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές 

Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεµάτων Νόµος του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε τις απαιτούµενες ρυθµίσεις που θα 

πρέπει να γίνουν στη δοµή, οργάνωση και λειτουργία των ανοικτού τύπου οργανισµών 

συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και άλλα ρευστά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

(ΟΣΕΚΑ), την επενδυτική και δανειοληπτική πολιτική τους, το φορολογικό τους καθεστώς, 

την εποπτική αρµοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.) 

 
• Οι περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Γενικοί) 

Κανονισµοί του 2003. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο που αφορά το συντονισµό των διαδικασιών για τη 

σύναψη δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών, συµβάσεων δηµόσιων προµηθειών και 

συµβάσεων δηµόσιων έργων.) 

 
• Οι περί Εκτέλεσης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισµοί του 

2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε τη συµπλήρωση των νοµοθετικών κενών 

που δηµιουργούνται από την κατάργηση του περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµου και 

των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών. Οι υπό αναφορά κανονισµοί αποσκοπούν 

στη ρύθµιση των διαδικασιών σχετικά µε την εκτέλεση των συµβάσεων.) 

 
• Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυµάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε την εφαρµογή των συστηµάτων 

κοινωνικής ασφάλισης στους µισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της 

ΕΕ.) 

 
• Οι περί Ρυθµίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισµού (Έκδοση Αδειών) Κανονισµοί του 

2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.) 
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• Ο περί Εργοδοτουµένων µε Εργασία Ορισµένου Χρόνου (Απαγόρευση ∆υσµενούς 

Μεταχείρισης) Νόµος του 2003. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για την εργασία 

ορισµένου χρόνου που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES και ειδικότερα την 

αποτροπή της κατάχρησης που προκαλείται από τη χρησιµοποίηση διαδοχικών 

συµβάσεων ή εργασιακών σχέσεων ορισµένου χρόνου.) 

 
• Ο περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων Νόµος του 

2003. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο που αφορά τη διατήρηση των άγριων πτηνών, των 

φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.) 

 
• Ο περί Γενετικά Τροποποιηµένων Μικροοργανισµών (Κατά την Περιορισµένη 

Χρήση) Νόµος του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο που αφορά την περιορισµένη χρήση γενετικά 

τροποποιηµένων µικροοργανισµών.) 

 
• Ο περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων Νόµος του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων.) 

 
• Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονοµικής Ταφής) 

Κανονισµοί του 2003. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε τη θέσπιση των αναγκαίων 

προδιαγραφών για τα απόβλητα και τους χώρους υγειονοµικής ταφής και τον καθορισµό 

µέτρων για την πρόληψη ή τον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον 

από τη λειτουργία των χώρων υγειονοµικής ταφής.) 

 
• Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού) Κανονισµοί του 2004. 
 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο που αφορά την ορθολογική διαχείριση των 

αποβλήτων του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.) 
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