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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ανά χείρας έκθεση πεπραγµένων καλύπτει τη δεύτερη 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. 

 

Στα στατιστικά και άλλα στοιχεία που παρατίθενται 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. 

 

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 οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, 

συµβάλλοντας έτσι θετικά στην εναρµονιστική προσπάθεια.  Η Βουλή συνέχισε επίσης 

να διαδραµατίζει το δικό της ρόλο στις διεργασίες που  άρχισαν και συνεχίζονται στα 

πλαίσια της Συντακτικής Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης.  Η Βουλή 

διοργάνωσε ακόµα ειδικές ηµερίδες, µε σκοπό την ενηµέρωση του πολίτη και τη 

µεγαλύτερη δυνατή εµπλοκή και συµµετοχή του στα ζητήµατα που αφορούν το µέλλον 

της Ευρώπης.  Παράλληλα, η ανάπτυξη των σχέσεων της κυπριακής Βουλής µε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και µε τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων για ένταξη σε αυτή χωρών βρισκόταν στις 

πρώτες  προτεραιότητες του σώµατος, όπως καταδεικνύεται µέσα από τις 

δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια. 

 

Παρατηρείται για µια ακόµα φορά ότι για διάφορους λόγους, που δε βαρύνουν τη 

Βουλή, δεν κατέστη δυνατό να τροχοδροµηθεί ούτε και κατά τη σύνοδο που έληξε η 

ανέγερση του νέου κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Είναι  εντούτοις παρήγορο 
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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 την οχληρία 

και τα σοβαρά προβλήµατα που προκαλούσαν οι οικοδοµικές εργασίες. 

 

Στην περίοδο που έληξε ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές διεργασίες για την 

επιλογή και τοποθέτηση στις κοινοβουλευτικές οµάδες των κοινοβουλευτικών 

συνεργατών.  Σύµφωνα µε τις ως τώρα εκτιµήσεις, ο θεσµός αυτός λειτούργησε πολύ 

ικανοποιητικά και προσδοκία όλων είναι να πετύχει πλήρως το εγχείρηµα αυτό. 

 

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.  Η επί τούτω επιτροπή που 

συγκροτήθηκε θα πρέπει να εντατικοποιήσει τις εργασίες της µετά την ανάπαυλα των 

προεδρικών εκλογών που µεσολάβησαν. 

 

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. 

 

Κατά τη σύνοδο που έληξε λειτούργησε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για πέµπτη 

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

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

Το Νοέµβριο διοργανώθηκε για δεύτερη φορά η “Βουλή των Νέων”, 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 

περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν, αλλά και τους υψηλούς στόχους που υπηρετούν, 

διευρύνουν και ενισχύουν ακόµα περισσότερο τον κοινωνικό ρόλο που επιβάλλεται να 

διαδραµατίσει το σώµα. 
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Προσδίδοντας η Βουλή ολοένα και νέες διαστάσεις στον κοινωνικό της ρόλο, 

διοργάνωσε επίσης µε επιτυχία µια σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις µε θέµα το λαϊκό 

πολιτισµό.  Η ανταπόκριση του κοινού, αλλά και των ανθρώπων του πνεύµατος 

δηµιουργεί για τη Βουλή πρόσθετες υποχρεώσεις στον τοµέα αυτό της κοινωνικής 

δράσης. 

 

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 απελθούσα σύνοδο οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγµατοποίησαν 

ένα σηµαντικά µεγάλο αριθµό συνεδριάσεων τόσο για τα νοµοθετικά θέµατα όσο και για 

τα θέµατα κοινοβουλευτικού ελέγχου.  Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 

πραγµατοποίησαν πεντακόσιες ογδόντα (580) συνεδρίες και εξέτασαν διακόσια ογδόντα 

δύο (282) νοµοσχέδια, είκοσι οκτώ (28) προτάσεις νόµου και διακόσιους είκοσι έξι (226) 

κανονισµούς.  Παράλληλα, µελετήθηκε ένας µεγάλος αριθµός εγγράφων (156) για την 

πρόσληψη ή την παράταση υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων στη δηµόσια υπηρεσία 

και σε ηµικρατικούς οργανισµούς, καθώς και ένας σηµαντικός αριθµός προτάσεων 

(107) για αποδέσµευση κονδυλίων στα πλαίσια των διατάξεων του κρατικού 

προϋπολογισµού.  

 
Νοµοθετικό έργο  

12. Κατά την υπό αναφορά σύνοδο µελετήθηκαν από τις αρµόδιες κοινοβουλευτικές 

επιτροπές και προωθήθηκαν για ψήφιση από την ολοµέλεια σηµαντικά θεσµικά 
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νοµοθετήµατα.  Ανάµεσα σε αυτά συγκαταλέγονται οι νοµοθεσίες που διέπουν την 

επικύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 

κύρωση της σύµβασης για κλαπέντα ή παρανόµως εξαχθέντα πολιτιστικά αντικείµενα, 

την παροχή επιδόµατος τέκνου για τρίτο παιδί, την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισµό 

της νοµοθεσίας που διέπει τη δηµόσια προβολή κινηµατογραφικών ταινιών, τη ρύθµιση 

της τοποθέτησης διαφηµιστικών πινακίδων σε δηµόσιους δρόµους, τη διακίνηση 

Τουρκοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές της ∆ηµοκρατίας, τα ζητήµατα πολιτικού  

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

στο Παράρτηµα Ι. 
 

Κοινοβουλευτικός έλεγχος 
13. Στα πλαίσια της άσκησης του κοινοβουλευτικού τους 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. 

 

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

στον τοµέα της ετοιµασίας και/ή επεξεργασίας µεγάλου αριθµού προτάσεων νόµου (77), 

που κατατέθηκαν στην ολοµέλεια εκ µέρους βουλευτών ή κοινοβουλευτικών οµάδων.  

Με την ευκαιρία αυτή επισηµαίνεται ότι τα νοµοσχέδια και οι κανονισµοί που 

κατατίθενται από την εκτελεστική εξουσία εξακολουθούν να χρήζουν πιο 

εµπεριστατωµένης επεξεργασίας και νοµοτεχνικού ελέγχου, για να διευκολύνεται 

περισσότερο το έργο των επιτροπών και να αποφεύγεται η διάπραξη λαθών, που είναι 

άµεσα συναρτηµένα µε την καλύτερη απόδοση του κειµένου τους. 

 
 
Επισκέψεις/συναντήσεις  

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

της µελέτης θεµάτων των αρµοδιοτήτων τους, συνέχισαν το θεσµό των 



 9

επισκέψεων/συναντήσεων, πραγµατοποιώντας τριάντα µία (31) επισκέψεις και εξήντα 

(60) συναντήσεις, που αναφέρονται αναλυτικά στα Παραρτήµατα ΙΙΙ και IV, αντίστοιχα. 

 

Θεσµικά θέµατα 
16. Μετά τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου και την εκλογή του µέλους της 

Βουλής κ. Τάσσου Παπαδόπουλου στο αξίωµα του Προέδρου της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας και το διορισµό από αυτόν ως υπουργών τεσσάρων βουλευτών, κατέστη 

αναγκαία η ανασύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών µε τη συµµετοχή σε αυτές 

και των πέντε νέων βουλευτών που αντικατέστησαν τους αποχωρήσαντες βουλευτές.   

 

17. Κατά την ίδια σύνοδο συνέχισαν τη λειτουργία τους οι ακόλουθες υπεπιτροπές που 

συστάθηκαν κατά την προηγούµενη σύνοδο 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.) 

• 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.) 

• Υπεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για Επαφή Βουλής - 

Ανώτατου ∆ικαστηρίου. 

 (Συστάθηκε στις 11 Απριλίου 2002.) 

Συστάθηκαν επίσης κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο οι ακόλουθες τρεις νέες 

υπεπιτροπές: 

• 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.) 

• Υπεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για τα Αστικά Χρέη. 

 (Συστάθηκε στις 29 Μαΐου 2003.) 
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• Υπεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για την Αναθεώρηση του 

Ποινικού Κώδικα, στην οποία συµµετέχουν και κυβερνητικοί λειτουργοί. 

 (Συστάθηκε στις 17 Ιουλίου 2003.) 

 

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

γενικά οµαλή και αποτελεσµατική.  Ωστόσο, σηµειώνεται ότι οι προεδρικές εκλογές του 

Φεβρουαρίου και η διακοπή των εργασιών του σώµατος κατά την προεκλογική περίοδο 

επέβαλαν για ένα χρονικό διάστηµα πιο αργούς ρυθµούς εργασίας των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών, µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση εκκρεµοτήτων, που θα 

έπρεπε να συζητηθούν και διευκρινιστούν µε τη νέα κυβέρνηση στη βάση της 

καθιερωµένης πάγιας πρακτικής.  Η όλη αυτή διεργασία είχε ως αποτέλεσµα οι 

κοινοβουλευτικές επιτροπές να αδρανήσουν για κάποιο χρονικό διάστηµα και να 

ακολουθήσουν στη συνέχεια πιο έντονοι ρυθµοί εργασίας για αναπλήρωση του 

κοινοβουλευτικού χρόνου που χάθηκε. 

 

19. Αν και οι εργασίες των επιτροπών διεκπεραιώθηκαν, κατά γενική εκτίµηση, οµαλά, 

εντούτοις παρουσιάστηκαν και κατά τη σύνοδο αυτή ορισµένα προβλήµατα που 

σχετίζονται µε την όλη λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, τα οποία ωστόσο 

δεν εµπόδισαν την επίτευξη ενός αξιόλογου κοινοβουλευτικού έργου.  Τέτοια 

προβλήµατα, για την αντιµετώπιση των οποίων έχουν γίνει κατά καιρούς διάφορες 

εισηγήσεις από τους προέδρους ή τα µέλη των επιτροπών, ήταν ειδικότερα: 

• η πραγµατοποίηση µεγάλου αριθµού συνεδριάσεων των επιτροπών κατά την ίδια 

ηµέρα, µε αποτέλεσµα τη µη εξασφάλιση απαρτίας στις περιπτώσεις που µέλη 

µιας επιτροπής είναι και µέλη άλλης επιτροπής που συνέρχεται ταυτόχρονα, 

• η διογκωµένη σε ορισµένες περιπτώσεις ηµερήσια διάταξη των επιτροπών, 

γεγονός που συµβάλλει αρνητικά στην πραγµατοποίηση παραγωγικού έργου, 

• η έλλειψη συντονισµού µεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών τόσο κατά τον 

καθορισµό των συνεδριάσεων όσο και κατά την εγγραφή  αυτεπάγγελτων 

θεµάτων, µε αποτέλεσµα την εξέταση πανοµοιότυπων θεµάτων από διάφορες 

επιτροπές, 

• η µη έγκαιρη σε ορισµένες περιπτώσεις κυκλοφορία των εκθέσεων των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών όπως προβλέπει η σχετική συνταγµατική διάταξη και 
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αυτό ιδιαίτερα λόγω της καθυστέρησης των διάφορων πλευρών να καταθέσουν τις 

θέσεις τους µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των θεµάτων από τις αρµόδιες 

επιτροπές, 

• η µαζική εγγραφή αυτεπάγγελτων θεµάτων, µε αποτέλεσµα να µην είναι πρακτικά 

δυνατή η έγκαιρη εξέτασή τους και να χάνουν έτσι την επικαιρότητά τους, 

• η συχνή απόσυρση και επανακατάθεση κανονισµών στο σώµα ως αποτέλεσµα της 

µη έγκαιρης εξέτασής τους µέσα στα χρονικά περιθώρια των εξήντα ηµερών από 

την κατάθεσή τους. 

 

20. 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 

πληροφορίες.  Οποιεσδήποτε επιµέρους δυσκολίες προέκυψαν αντιµετωπίστηκαν µε 

καλή θέληση από όλες τις πλευρές. 

 

21. Στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας να έρθει η Βουλή πιο κοντά στο λαό, 

συνεχίστηκε και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η λειτουργία του θεσµού των 

επισκέψεων µαθητών, οι οποίοι παρακολούθησαν συνεδρίες ορισµένων 

κοινοβουλευτικών επιτροπών. 

 

Γ.  ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

Γενικά 
22. Ο εντυπωσιακός ρυθµός αύξησης των δραστηριοτήτων της Βουλής συνεχίστηκε 

και κατά την υπό επισκόπηση περίοδο.  Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 

πραγµατοποιήθηκαν συνολικά εκατόν σαράντα τέσσερις (144) αποστολές στο 

εξωτερικό, αριθµός που αποτελεί αύξηση ύψους περίπου 40%  σε σχέση µε την 

περίοδο Σεπτεµβρίου 2001 - Σεπτεµβρίου  2002 (Παράρτηµα V).  Σηµειώνεται επίσης 

ότι κατά τα δύο τελευταία χρόνια (Σεπτέµβριος 2001 - Σεπτέµβριος 2003) οι 

κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 135%.  Οι αποστολές 

αφορούσαν δραστηριότητες του Προέδρου της Βουλής (Παράρτηµα VΙ), συµµετοχές σε 

δραστηριότητες ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισµών, καθώς 
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και επισκέψεις σε επίπεδο διµερών σχέσεων µε άλλα κοινοβούλια.  Πραγµατοποιήθηκε 

επίσης ένας σηµαντικός αριθµός επισκέψεων στην Κύπρο αντιπροσωπιών άλλων 

κοινοβουλίων και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισµών (Παράρτηµα VΙΙ). 
 

23. Η προβολή του κυπριακού προβλήµατος και της ανάγκης επίλυσής του στη βάση 

των σχετικών ψηφισµάτων των Ηνωµένων Εθνών, των Συµφωνιών Υψηλού Επιπέδου 

του 1977 και 1979 και σύµφωνα µε το κοινοτικό κεκτηµένο ήταν και πάλι στο επίκεντρο 

των διεθνών δραστηριοτήτων της Βουλής και της άσκησης κοινοβουλευτικής 

διπλωµατίας.  Εξίσου σηµαντικές ήταν οι ενέργειες της Βουλής των Αντιπροσώπων 

προς την κατεύθυνση της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα 

από την πορεία του κυπριακού προβλήµατος, αλλά και µε παράλληλη προβολή των 

προσπαθειών για επίτευξη λύσης πριν από την ένταξη.  Το κυπριακό πρόβληµα και η 

ενταξιακή πορεία της Κύπρου ήταν εξάλλου το αντικείµενο διαβηµάτων του Προέδρου 

της Βουλής προς οµολόγους του άλλων κοινοβουλίων, καθώς και Προέδρους διεθνών 

κοινοβουλευτικών οργανισµών.   

 

24. Η Βουλή των Αντιπροσώπων διαδραµάτισε το δικό της σηµαντικό ρόλο στην 

ευόδωση της ενταξιακής πορείας της Κύπρου.  Οι επαφές µε τα κοινοβούλια των 

χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων για ένταξη χωρών 

εντατικοποιήθηκαν τόσο πριν από τις καθοριστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου της Κοπεγχάγης το ∆εκέµβριο του 2002 όσο και µετά, λόγω του ρόλου των 

κοινοβουλίων αυτών στην επικύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης.  Φυσικά οι 

διαβουλεύσεις της κυπριακής Βουλής µε τα κοινοβούλια των χωρών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπό ένταξη χωρών, αλλά και µε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, επεκτάθηκαν και στο θέµα της µελλοντικής συνεργασίας τους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  Στο πλαίσιο αυτό προβλήθηκε συστηµατικά η θέση ότι η Κύπρος 

δε θα έχει µόνο οφέλη από την ένταξή της, αλλά, αντίθετα, έχει να προσφέρει πολλά σε 

διάφορους τοµείς, όπως στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης, λόγω της γεωγραφικής 

θέσης της και των άριστων σχέσεων που διατηρεί µε τις γειτονικές της χώρες, καθώς 

και στον τοµέα του πολιτισµού.   

 

25. Η ενταξιακή πορεία της Κύπρου είχε ως αποτέλεσµα και τη σηµαντική αύξηση της 

συµµετοχής της κυπριακής Βουλής σε δραστηριότητες που οργανώθηκαν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και από τα κοινοβούλια των χωρών που ανέλαβαν 
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διαδοχικά την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι της ∆ανίας, της Ελλάδας και της 

Ιταλίας.  Στα πλαίσια αυτά Κύπριοι βουλευτές συµµετείχαν σε µια σειρά από 

συναντήσεις που κάλυψαν ένα ευρύ φάσµα εξειδικευµένων θεµάτων.  Σηµειώνεται 

παράλληλα η επίσκεψη στην Κύπρο αντιπροσωπιών από επιτροπές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, αλλά και από κοινοβούλια χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των υπό ένταξη χωρών, ιδιαίτερα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων, οι οποίες ενηµερώθηκαν από την αντίστοιχη επιτροπή της Βουλής των 

Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις στο κυπριακό πρόβληµα, καθώς και το εναρµονιστικό 

έργο.  Υπογραµµίζεται επίσης η σηµασία της επίσκεψης στην Κύπρο του Εισηγητή της 

Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας 

και Αµυντικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jacques Poos και η στη 

συνέχεια υποβολή της πολύ θετικής έκθεσής του για την ένταξη της Κύπρου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  Αναφέρεται τέλος ότι η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κύπρου συνέχισε τις τακτικές της συνόδους, διαδραµατίζοντας 

πολύτιµο ρόλο στην προώθηση της ενταξιακής πορείας της Κύπρου. 

 

26. Σηµαντικό γεγονός κατά την υπό επισκόπηση περίοδο αποτέλεσε η επίσκεψη, 

τρεις µέρες µετά την υπογραφή στην Aθήνα της Συνθήκης Προσχώρησης της Kύπρου 

στην Eυρωπαϊκή Ένωση, του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Kώστα Σηµίτη, ως Προέδρου 

του Eυρωπαϊκού Συµβουλίου, και η προσφώνηση από αυτόν του σώµατος σε ειδική 

συνεδρίαση τη 19η Aπριλίου 2003. 

 

27. Ιδιαίτερης σηµασίας ήταν και οι επαφές του Προέδρου της Βουλής των 

Αντιπροσώπων µε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και τους 

Προέδρους των κοινοβουλίων των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

υποψήφιων για ένταξη χωρών.  Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

επισκέφθηκε την Κύπρο, ενώ ο Πρόεδρος της Βουλής συµµετείχε σε συναντήσεις 

Προέδρων των κοινοβουλίων χωρών µελών και των υποψήφιων για ένταξη χωρών, µε 

τη συµµετοχή και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Στις συναντήσεις 

αυτές ο Πρόεδρος της Βουλής είχε την ευκαιρία να ενηµερώσει τους οµολόγους του για 

το κυπριακό πρόβληµα και την ενταξιακή πορεία της Κύπρου, αλλά παράλληλα να 

εκθέσει και τις απόψεις της κυπριακής Βουλής για θέµατα που είναι στο επίκεντρο των 

ευρωπαϊκών δρωµένων, όπως η διεύρυνση της Ευρώπης, η προώθηση της Κοινής 



 14

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και οι εργασίες της Συνέλευσης για το 

Μέλλον της Ευρώπης.   

 

28. Η ενεργός συµµετοχή της Βουλής των Αντιπροσώπων στα ευρωπαϊκά δρώµενα 

αναδείχθηκε και µέσα από τις εργασίες της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης, η 

οποία λόγω της σηµασίας της συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων και των 

κοινοβουλίων των χωρών µελών, των υποψήφιων για ένταξη χωρών, αλλά και των 

θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η κυπριακή αντιπροσωπία στη 

Συνέλευση είχε όχι µόνο συστηµατική παρουσία στις πολλές συνόδους και συνεδρίες 

των οµάδων εργασίας της Συνέλευσης, αλλά και µια αξιόλογη συνεισφορά όσον αφορά 

τις προτάσεις για τη διαµόρφωση του προτεινόµενου Συντάγµατος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  Η προτεινόµενη Συνταγµατική Συνθήκη, που θα είναι το αντικείµενο της 

∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της τον προσεχή 

Οκτώβριο, περιέχει αξιόλογες πρόνοιες οι οποίες θα οδηγήσουν στη βελτίωση της 

λειτουργίας και της διαφάνειας των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

στην αναβάθµιση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και στην κατοχύρωση 

των δικαιωµάτων των Ευρωπαίων πολιτών. 

 

29. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης για την ένταξη των 

δέκα (10) υποψήφιων χωρών έδωσε την ευκαιρία στους  παρατηρητές της κυπριακής 

Βουλής να παρευρίσκονται, από το Μάιο του 2003, στις συνόδους και τις συνεδρίες των 

επιτροπών και των πολιτικών οµάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Η διευθέτηση 

αυτή, η οποία αποτελεί ένα µεταβατικό στάδιο µέχρι τις εκλογές για την ανάδειξη των 

µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2004, προσφέρει τη δυνατότητα εξοικείωσης 

των βουλευτών των υπό ένταξη χωρών µε τις διαδικασίες και πρακτικές που 

ακολουθούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και ταυτόχρονα της 

παρακολούθησης των σηµαντικών και πολύµορφων θεµάτων που εξετάζονται από τους 

ευρωβουλευτές.  Η συµµετοχή των Κύπριων παρατηρητών στις εργασίες των 

επιτροπών παρέχει εξάλλου την ευκαιρία παράθεσης των απόψεών τους, όταν 

συζητούνται θέµατα που αφορούν στο κυπριακό πρόβληµα.  Υπογραµµίζεται η 

ανελλιπής παρουσία των Κύπριων βουλευτών στις εργασίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ουσιαστικά πάνω σε συνεχή βάση. 
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30. Συστηµατικές ήταν και οι δραστηριότητες στο επίπεδο των Επιτροπών 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των κοινοβουλίων των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των υποψήφιων για ένταξη χωρών, στα πλαίσια των διασκέψεων της 

COSAC.  Οι διασκέψεις αυτές παρείχαν την ευκαιρία στα µέλη της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων να 

διαβουλευθούν µε οµολόγους τους για µια σειρά σηµαντικών θεµάτων που βρίσκονται 

στο προσκήνιο των διεργασιών της διευρυµένης Ευρώπης.  Η υιοθέτηση νέου 

καταστατικού της COSAC αναβαθµίζει το ρόλο των θεσµοθετηµένων αυτών 

διασκέψεων. 

 

31. Οι δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό χώρο δεν περιορίστηκαν στο επίπεδο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι ενέργειες της κυπριακής αντιπροσωπίας στην 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης είχαν ως αποτέλεσµα την 

υιοθέτηση από τη Συνέλευση δύο πολύ θετικών ψηφισµάτων για τον εποικισµό των 

κατεχοµένων και την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων των εγκλωβισµένων.  

Οι Κύπριοι βουλευτές που µετέχουν στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ανέπτυξαν 

αξιόλογη δραστηριότητα, όχι µόνο σε θέµατα που αφορούν την Κύπρο, αλλά και σε ένα 

ευρύ φάσµα θεµάτων που απασχολούν τη Συνέλευση.  Σηµαντικές επίσης θεωρούνται 

οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας στην 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, ιδιαίτερα σε σχέση µε τη µεσογειακή πτυχή της 

Συνέλευσης.  Η διοργάνωση στην Κύπρο, µε πρωτοβουλία της κυπριακής Βουλής, 

συνάντησης εκπροσώπων των µεσογειακών χωρών του ΟΑΣΕ και οι µετέπειτα 

ενέργειες της κυπριακής αντιπροσωπίας οδήγησαν στη θεσµοθέτηση από τη Συνέλευση 

του θεσµού του Μεσογειακού Κοινοβουλευτικού Φόρουµ.  Εξάλλου, Κύπριοι βουλευτές 

είχαν έντονη παρουσία και στις συναντήσεις του Ευρωµεσογειακού Κοινοβουλευτικού 

Φόρουµ, που στόχο έχει την προώθηση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο της 

Ευρωµεσογειακής Εταιρικής Σχέσης. 

 

∆ιµερείς σχέσεις 

32. Στην υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκε ο εντατικός ρυθµός ανάπτυξης των 

σχέσεων του κυπριακού κοινοβουλίου µε τα κοινοβούλια Ευρωπαϊκών και άλλων 

χωρών.  Έµπρακτα η Βουλή των Αντιπροσώπων υπογράµµισε ότι η Ευρωπαϊκή πορεία 

της Κύπρου, όχι µόνο δεν αποτελεί εµπόδιο στην ανάπτυξη των σχέσεών της µε 
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κοινοβούλια πέραν του Ευρωπαϊκού χώρου, αλλά αναβαθµίζει τη δυνατότητα 

συνεργασίας στη βάση κοινών αρχών µε στόχο την αντιµετώπιση των παγκόσµιων 

προκλήσεων.  Στα πλαίσια των διµερών σχέσεων, ο Πρόεδρος της Βουλής των 

Αντιπροσώπων πραγµατοποίησε επισκέψεις στο εξωτερικό ύστερα από πρόσκληση 

οµολόγων του, ενώ Πρόεδροι κοινοβουλίων, αντιπροσωπίες Επιτροπών Εξωτερικών 

Υποθέσεων και άλλες αντιπροσωπίες ξένων κοινοβουλίων επισκέφθηκαν την Κύπρο.  

Παράλληλα η συµµετοχή του Προέδρου της Βουλής σε διασκέψεις Προέδρων 

κοινοβουλίων των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων για 

ένταξη χωρών αποτέλεσε ένα ακόµη µέσο προώθησης των διµερών σχέσεων.  

Εξάλλου, οι σχέσεις αυτές αναπτύχθηκαν και µέσω των δραστηριοτήτων της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων καθώς και στα πλαίσια των 

κοινοβουλευτικών οµάδων φιλίας.  Οι επαφές στο διµερές επίπεδο έδωσαν την ευκαιρία 

προβολής της ανάγκης προώθησης µιας δίκαιης και βιώσιµης λύσης του κυπριακού 

προβλήµατος, αλλά και συζήτησης µιας σειράς θεµάτων διεθνούς ενδιαφέροντος, µε 

επίκεντρο σηµαντικές διεθνείς εξελίξεις.  Πρέπει να τονιστεί ότι κατά την προσεχή 

σύνοδο της Βουλής έχει προγραµµατιστεί σειρά επίσηµων επισκέψεων του Προέδρου 

της Βουλής σε άλλες χώρες.  Επισκέψεις θα πραγµατοποιήσει και η Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Εξωτερικών. 

 

33. Σηµειώνεται ότι την Κύπρο επισκέφθηκαν, µεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Βουλής 

της Αυστρίας, ο Πρόεδρος της Ιταλικής Γερουσίας, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου των 

Φιλιππινών, καθώς και ο πρόεδρος της Οµάδας Φιλίας Γερµανίας - Κύπρου, ο 

πρόεδρος της Οµάδας Φιλίας Φινλανδίας - Κύπρου και αντιπροσωπίες της Οµάδας 

“Φίλοι της Κύπρου” στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, της Οµάδας Φιλίας Ρωσίας - Κύπρου 

στη Ρωσική ∆ούµα και της Επιτροπής Εξωτερικών του Φινλανδικού Κοινοβουλίου. 

 

34. Αξιόλογη είναι η συνεισφορά των κοινοβουλευτικών οµάδων φιλίας στην 

προώθηση των διµερών σχέσεων, αλλά και στην ενηµέρωση ξένων κοινοβουλίων για 

το κυπριακό πρόβληµα.  Στην υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκε η προσπάθεια 

δηµιουργίας τέτοιων οµάδων και έχουν τροχιοδροµηθεί διαδικασίες προς αυτή την 

κατεύθυνση.  Ο αριθµός των κοινοβουλίων στα οποία έχουν εγκαθιδρυθεί οµάδες φιλίας 

έφτασε τα τριάντα έξι (36) (Παράρτηµα VIII), γεγονός που κατατάσσει την κυπριακή 

Βουλή πολύ ψηλά στον κατάλογο των κοινοβουλίων που διατηρούν οµάδες φιλίας. 
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∆ιεθνείς κοινοβουλευτικοί οργανισµοί 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ∆ραστηριότητες για ευρωπαϊκά θέµατα 

35. Κατά την υπό αναφορά περίοδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), ιδιαίτερα µέσω 

της υιοθέτησης ψηφισµάτων, εξέφρασε τη σταθερή υποστήριξή του προς όλες τις 

προσπάθειες για εξεύρεση δίκαιης, βιώσιµης και λειτουργικής λύσης στο κυπριακό 

πρόβληµα, καθώς και  προς την ενταξιακή πορεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΕ).  

 

36. Η έκθεση του Εισηγητή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής του ΕΚ Λουξεµβουργιανού 

ευρωβουλευτή Jacques Poos για την ενταξιακή πορεία της Κύπρου, η οποία 

υιοθετήθηκε στις 26 Μαρτίου 2003 από την ολοµέλεια του ΕΚ, κρίνεται πολύ 

ικανοποιητική για την Κύπρο. Παράλληλα η έκθεση του προέδρου της αναφερθείσας 

επιτροπής ευρωβουλευτή Elmar Brok για τη διεύρυνση της ΕΕ, η οποία απoτελείται από 

τις εκθέσεις όλων των εισηγητών για την πορεία των υποψήφιων για ένταξη χωρών και 

υιοθετήθηκε από την ολοµέλεια του ΕΚ στις 7 Νοεµβρίου 2002, κρίνεται επίσης πολύ 

ικανοποιητική όσον αφορά την ενταξιακή πορεία της Κύπρου και τις προσπάθειες 

επίλυσης του Κυπριακού.  

 

37. Στα πλαίσια της σύσφιγξης των σχέσεων των υπό ένταξη χωρών µε το ΕΚ, ο 

Πρόεδρος του ΕΚ Pat Cox απηύθυνε πρόσκληση προς τους εκπροσώπους των 

εθνικών κοινοβουλίων των υποψήφιων για ένταξη χωρών, για να συµµετάσχουν στις 

εργασίες της ολοµέλειας του ΕΚ για τη διεύρυνση (Στρασβούργο, 18-20 Νοεµβρίου 

2002).  Τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσώπησαν οι βουλευτές Ανδρέας Χρίστου, 

Παναγιώτης ∆ηµητρίου, Μάριος Ματσάκης, Γιώργος Βαρνάβα, Γιώργος Περδίκης και 

Ανδρούλα Βασιλείου.  

 
38. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κύπρου (ΜΚΕ) συνέχισε το σηµαντικό έργο που επιτελεί σε 

σχέση µε την ενταξιακή πορεία της Κύπρου.  Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν η 22η 

και η 23η Σύνοδος της ΜΚΕ (Βρυξέλλες, 4-5 Νοεµβρίου 2002 και Λευκωσία, 22-23 

Απριλίου 2003).  Οι δύο σύνοδοι ασχολήθηκαν µε το κυπριακό πρόβληµα και τις 

σχέσεις µεταξύ Κύπρου - ΕΕ, µε έµφαση στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις και στην 
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ολοκλήρωση αυτών κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης, στο µηχανισµό 

παρακολούθησης της εφαρµογής του κοινοτικού κεκτηµένου µετά την Κοπεγχάγη, στην 

αξιολόγηση της έκθεσης της Επιτροπής για τα αποτελέσµατα των ενταξιακών 

διαπραγµατεύσεων της Κύπρου, καθώς και στο θέµα της παρακολούθησης της 

προόδου των δεσµεύσεων της Κύπρου στην προενταξιακή περίοδο.  

 

39. Επίσης, συζητήθηκαν θέµατα που απασχολούν την ΕΕ, όπως το θέµα της 

επικύρωσης της Συνθήκης Προσχώρησης από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η προετοιµασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεύρυνση, η Συνέλευση 

για το Μέλλον της Ευρώπης, η πολιτική για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και οι 

επιπτώσεις για την Κύπρο, καθώς και θέµατα που αφορούν αποκλειστικά την Κύπρο, 

όπως οι κίνδυνοι για το περιβάλλον από την εγκατάσταση των νέων κεραιών στην 

περιοχή των βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι και το θέµα της ανοικοδόµησης της 

κατεχόµενης πόλης της Αµµοχώστου.  

 

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

χωρών, η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετείχε µε τον Πρόεδρό της στη 14η 

Συνάντηση του Προέδρου του ΕΚ µε τους Προέδρους των Κοινοβουλίων των Χωρών 

που Συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία της ∆ιεύρυνσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 

Βρυξέλλες στις 26 Νοεµβρίου 2002, καθώς και στη 15η Συνάντηση, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 29 Απριλίου 2003.  Επίσης, ο Πρόεδρος της 

Βουλής πήρε µέρος στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης η οποία διοργανώθηκε από την ελληνική προεδρία στις 23 και 24 Μαΐου 2003 

στην Αθήνα, ενώ στις 6 Νοεµβρίου 2002, επίσης στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Βουλής 

προσφώνησε την ηµερίδα “Η Κύπρος προ των πυλών της ΕΕ”. 

 

41. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετείχε στις 27η, 28η (έκτακτη) και 29η ∆ιασκέψεις 

των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της  

ΕΕ και των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών (COSAC) (Κοπεγχάγη, 16-17 Οκτωβρίου 

2002, Βρυξέλλες, 27-28 Ιανουαρίου 2003, Αθήνα, 4-6 Μαΐου 2003).  Κυριότερο θέµα 

υπήρξε η συζήτηση για τη µεταρρύθµιση της COSAC µε στόχο τη µεγαλύτερη και πιο 

ενεργό συµµετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

ΕΕ, το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη συζήτηση που διεξήχθη στα πλαίσια της 

Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης και αφορά το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων 
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στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. Επίσης, αποφασίστηκε η σύσταση Γραµµατείας της 

COSAC, η οποία θα εργάζεται υπό την ευθύνη της εκάστοτε προεδρίας και της Τρόικας 

και υιοθετήθηκε το κείµενο του νέου Κανονισµού της.  

 

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

Βουλή συµµετείχε στο 3ο Ετήσιο Ευρωµεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουµ Γυναικών 

(Μαδρίτη, 17-19 Οκτωβρίου 2002), στις εργασίες της Οµάδας Εργασίας για τη 

Μετανάστευση και τις Ανθρώπινες Ανταλλαγές (Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2003), 

καθώς και στις εργασίες της Οµάδας Εργασίας “Follow-up” του Ευρωµεσογειακού 

Κοινοβουλευτικού Φόρουµ (Βρυξέλλες, 26-27 Ιουνίου 2003).  

 

43. Επίσης, αντιπροσωπία της Βουλής έλαβε µέρος στην Κοινοβουλευτική Συνάντηση 

για την Ευρωµεσογειακή Συνεργασία που πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του 

Ιταλικού Κοινοβουλίου και  αποσκοπούσε στην ίδρυση ενός Συνδέσµου 

Ευρωµεσογειακών Κοινοβουλευτικών (Μαρσάλα, 4-7 Οκτωβρίου 2002), καθώς και στη 

συνεδρία  της Οµάδας Εργασίας “4+4” για την ίδρυση και λειτουργία µιας 

Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2003).  

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

διασκέψεις που ασχολήθηκαν µε θέµατα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης σε 

σεµινάρια που διοργάνωσε το Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας και Ανταλλαγής 

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

ακόλουθες διοργανώσεις: 

 

• ∆ιάσκεψη για τη ∆ιεύρυνση όπου συµµετείχαν οι πρόεδροι και τα µέλη των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των χωρών µελών της 

ΕΕ και των υποψήφιων για ένταξη χωρών, καθώς και εκπρόσωποι του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κοπεγχάγη, 15-16 

Οκτωβρίου 2002). 

• Πρώτο Σεµινάριο “TRESMED” µε θέµα το συµβουλευτικό ρόλο των οικονοµικών 

και κοινωνικών εταίρων και τη συµβολή του στην ευρωµεσογειακή συνεργασία 

(Κάιρο, 29-30 Οκτωβρίου 2002). Το σεµινάριο διοργανώθηκε από το Οικονοµικό 

και Κοινωνικό Συµβούλιο της Ισπανίας. 

• 9η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για την Ανανέωση της Ευρώπης (Ταλίν, 30 Οκτωβρίου-1η 

Νοεµβρίου 2002). 
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• Κοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη για τις Εθνικές Μειονότητες στη ∆ιευρυµένη Ευρώπη 

(Κοπεγχάγη, 5-6 Νοεµβρίου 2002).  

• ∆ιάσκεψη Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για Ίσες Ευκαιρίες Ανδρών και Γυναικών 

των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπό Ένταξη Χωρών 

(Κοπεγχάγη, 22-23 Νοεµβρίου 2002). 

• Σεµινάριο για το ευρώ, (ΤΑΙΕΧ, Βρυξέλλες, 4-5 ∆εκεµβρίου 2002). 

• Σεµινάριο για την προστασία του καταναλωτή (ΤΑΙΕΧ, Βρυξέλλες, 23-24 

Ιανουαρίου 2003). 

• Ενηµερωτικό σεµινάριο για ειδικά θέµατα που εξετάζει η Συνέλευση για το Μέλλον 

της Ευρώπης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες, 3-4 Φεβρουαρίου 2003). 

• Σεµινάριο για την πολιτική του ανταγωνισµού (ΤΑΙΕΧ, Βρυξέλλες, 13-14 Μαρτίου 

2003). 

• Συνάντηση του ∆ικτύου Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για Ίσες Ευκαιρίες Ανδρών 

και Γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Αθήνα, 2 Απριλίου 2003).  

• Σεµινάριο για τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση (ΤΑΙΕΧ, Leiden, 

7-8 Απριλίου 2003). 

• Ετήσιο Συµπόσιο του Οργανισµού “Avenir Transports” (Παρίσι, 4 Ιουνίου 2003).  

• 5η ∆ιακοινοβουλευτική Συνάντηση για την Προώθηση της Ευρωπαϊκής Εµπειρίας 

σχετικά µε την Ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και τις ∆εσµεύσεις 

για τις Κλιµατολογικές Μεταβολές στα Νέα Κράτη Μέλη και τις Υποψήφιες για 

Ένταξη Χώρες (Αθήνα, 20-21η Ιουνίου 2003).  

 

45. H Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε επίσης στη συνάντηση εργασίας 

των εκπροσώπων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Περιβάλλοντος του ΕΚ, των 

κοινοβουλίων των χωρών µελών της ΕΕ και των υποψήφιων για ένταξη χωρών που 

πραγµατοποιήθηκε στις 14-15 Νοεµβρίου 2002 στην Κοπεγχάγη.  

 

46. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 

Βουλής των Αντιπροσώπων συµµετείχε στην 9η Συνάντηση των Προέδρων των 

Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Κύπρου, Τσεχίας, 

Εσθονίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας και Σλοβενίας (Κρακοβία, 6-7 Οκτωβρίου 2002).  
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47. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων πήρε µέρος στις διασκέψεις των προέδρων των επιτροπών 

Εξωτερικών των χωρών µελών της ΕΕ, του ΕΚ και των υποψήφιων για ένταξη χωρών 

(Κοπεγχάγη, 10-11 Οκτωβρίου 2002, Αθήνα, 3-4 Απριλίου 2003). Επίσης, η Βουλή των 

Αντιπροσώπων εκπροσωπήθηκε στη διάσκεψη που έγινε στην Αθήνα στις 5-6 Μαΐου 

2003.  

 

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

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

του ΕΚ, των υπό Ένταξη Χωρών και των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών (ελληνικό 

κοινοβούλιο, Αθήνα, 17 Ιουνίου 2003). 

 

49. Mετά από σχετική απόφαση του προεδρείου του ΕΚ, η οποία ελήφθη στις 29 

Ιανουαρίου 2003, ορίστηκαν ως παρατηρητές βουλευτές από τις δέκα προσχωρούσες 

χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων όρισε έξι 

παρατηρητές στο ΕΚ, για να αναλάβουν καθήκοντα µετά την υπογραφή της Συνθήκης 

Προσχώρησης στις 16 Απριλίου 2003 στην Αθήνα. Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των 

παρατηρητών που ορίζεται από κάθε κοινοβούλιο είναι ισοδύναµος µε τον αριθµό των 

µελών στο ΕΚ που καθορίζεται από τη Συνθήκη Προσχώρησης κάθε χώρας.  

 

50. Κύπριοι παρατηρητές στο ΕΚ ορίστηκαν εκ µέρους της κοινοβουλευτικής οµάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες ∆υνάµεις οι βουλευτές Ελένη Μαύρου και ∆ώρος Χριστοδουλίδης, 

οι οποίοι είναι µέλη στη Συνοµοσπονδιακή Οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 

Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών και συµµετέχουν στην 

Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών και στην 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και 

Αµυντικής Πολιτικής αντίστοιχα.   

 

51. Εκ µέρους της κοινοβουλευτικής οµάδας του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού 

παρατηρητές ορίστηκαν οι βουλευτές Παναγιώτης ∆ηµητρίου και ∆ηµήτρης Συλλούρης, 

οι οποίοι είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (Χριστιανοδηµοκράτες) και των 

Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών και συµµετέχουν στην Επιτροπή Ελευθεριών και 

∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και στην 
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Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και 

Αµυντικής Πολιτικής αντίστοιχα. 

 

52. Εκ µέρους της κοινοβουλευτικής οµάδας του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος ορίστηκε ο 

βουλευτής Μάριος Ματσάκης, ο οποίος είναι µέλος στην οµάδα του Ευρωπαϊκού 

Κόµµατος των Φιλελευθέρων ∆ηµοκρατών και Μεταρρυθµιστών και συµµετέχει στην 

Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών. 

 

53. Ο επίτιµος πρόεδρος του ΚΣ Ε∆ΕΚ Βάσος Λυσσαρίδης είναι µέλος στην οµάδα 

του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος και συµµετέχει στην Επιτροπή Εξωτερικών 

Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής. 

 

54. Οι παρατηρητές θα συµµετέχουν µε το καθεστώς αυτό µέχρι την 1η Μαΐου 2004, 

οπότε και θα γίνουν αυτοµάτως µέλη του ΕΚ για το µικρό χρονικό διάστηµα που θα 

µεσολαβήσει µέχρι και τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών, από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου 

2004, µετά από τις οποίες θα πάρουν τις θέσεις τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι 

άµεσα εκλεγέντες Κύπριοι ευρωβουλευτές.  Οι παρατηρητές συµµετέχουν στις 

συνεδριάσεις της ολοµέλειας χωρίς δικαίωµα ψήφου ή λόγου, ενώ συµµετέχουν και στις 

εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών στις οποίες έχουν ορισθεί ως µέλη από την 

κοινοβουλευτική τους οµάδα µε δικαίωµα λόγου, χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου ή του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Οι Κύπριοι παρατηρητές είναι ουσιαστικά πλήρως 

απασχοληµένοι µε τα καθήκοντά τους, αφού συµµετέχουν κάθε εβδοµάδα στις 

διάφορες δραστηριότητες του ΕΚ.   

 

55. Κατά τη συµµετοχή τους στις εργασίες της ολοµέλειας του ΕΚ οι Κύπριοι 

παρατηρητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, ανάµεσα σε άλλα, τη συζήτηση 

για τον απολογισµό του έργου της ελληνικής προεδρίας, την έκτακτη συζήτηση για τη 

Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς 

και τη συζήτηση και ψηφοφορία επί της αρνητικής έκθεσης αναφορικά µε την αίτηση της 

Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ, του ευρωβουλευτή Arie M. Oostlander Εισηγητή της 

Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας 

και Αµυντικής Πολιτικής.  

 

Συνέλευση για το Mέλλον της Ευρώπης (Convention) 
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56. Η Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία συστάθηκε µε απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λάακεν, έφερε σε πέρας το έργο της τον Ιούλιο του 2003 

και έχει υποβάλει διά του Προέδρου της, στην Ιταλική προεδρία, το σχέδιο συνθήκης για 

τη θέσπιση του Συντάγµατος της Ευρώπης. 

 

57. Η Συνέλευση ολοκλήρωσε το έργο της µετά από δεκαεπτά µήνες εντατικών 

εργασιών.  Τα µέλη συνήλθαν σε ολοµέλεια είκοσι έξι (26) φορές.  Η Συνέλευση 

συνέστησε έντεκα (11) οµάδες εργασίας, για να συζητήσουν ειδικότερα θέµατα και να 

προβούν σε συστάσεις προς αυτή.  Λειτούργησε µε τελείως διαφανή τρόπο και ανέλαβε 

διάφορες πρωτοβουλίες, µε σκοπό να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή συµµετοχή των 

πολιτών στις εργασίες της.  Οι υποψήφιες χώρες συµµετείχαν πλήρως στις εργασίες της 

Συνέλευσης. 

 

58. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συµµετείχε στη Συνέλευση µε τέσσερις (4) βουλευτές 

(Παναγιώτη ∆ηµητρίου και Ελένη Μαύρου ως µέλη και Μάριο Ματσάκη και Ανδρούλα 

Βασιλείου ως αναπληρωµατικά µέλη).  Η αντιπροσωπία της Βουλής συµµετείχε ενεργά 

στις συνεδρίες της ολοµέλειας της Συνέλευσης, καθώς επίσης και στις συνεδρίες των 

διάφορων οµάδων εργασίας που συστάθηκαν.  Οι Κύπριοι βουλευτές πήραν επίσης 

µέρος σε συναντήσεις των µελών των εθνικών κοινοβουλίων και στις συνεδρίες των 

αντίστοιχων πολιτικών τους οµάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες 

συνεδρίαζαν στο περιθώριο της Συνέλευσης.   

 

59. Το σχέδιο συντάγµατος προνοεί, µεταξύ άλλων, την ενίσχυση του ρόλου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε την επέκταση της διαδικασίας της συναπόφασης, η οποία 

καθίσταται η κανονική νοµοθετική διαδικασία της Ένωσης.  Εκπονήθηκαν νέοι 

µηχανισµοί, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη ροή πληροφοριών προς τα εθνικά 

κοινοβούλια και η συµµετοχή τους στο νοµοθετικό έργο της Ένωσης µε την εφαρµογή 

των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

 

60. Οι αρµοδιότητες της Ένωσης διευκρινίστηκαν σε κατηγορίες και µειώθηκαν τα 

νοµοθετικά µέσα που διαθέτει, για καλύτερη κατανόηση από το κοινό και για 

µεγαλύτερη δράση και σαφή διάκριση µεταξύ του ρόλου της ΕΕ και των κρατών µελών. 
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61. Για να µπορέσουν τα όργανα της Ένωσης να προσαρµοσθούν στις νέες 

προκλήσεις της ΕΕ, προνοήθηκαν µέσα ενίσχυσής τους.  Θεσµοθετήθηκε το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και ο Πρόεδρός του θα εκλέγεται για θητεία 2,5 ετών από το 

Συµβούλιο.  Προβλέφθηκαν επίσης η εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Η σύνθεση της Επιτροπής θα παραµείνει ως έχει 

µέχρι το 2009, δηλαδή κάθε κράτος µέλος θα έχει έναν επίτροπο, ενώ από το 2009 

µειώνεται ο αριθµός των επιτρόπων σε δεκαπέντε (15) συν δέκα (10).  Καθιερώνεται ο 

νέος θεσµός του Υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ που θα διορίζεται από το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο, για να ασκεί την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της 

Ένωσης. 

 

62. Πέρα από τα θεσµικά θέµατα, σηµαντική είναι η συµπερίληψη στο σχέδιο 

συντάγµατος του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων µε δεσµευτική ισχύ, γεγονός µε 

ιδιαίτερη σηµασία για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

 

63. Το σχέδιο συντάγµατος, το οποίο υιοθετήθηκε µε συναίνεση από τα µέλη της 

Συνέλευσης, συνιστά επιτυχία, καθώς πρόκειται για ένα σχέδιο ολοκληρωµένο το οποίο 

θα αποτελέσει µια καλή βάση για τις εργασίες της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης που 

αναµένεται να αρχίσει εντός του Οκτωβρίου 2003 και θα ολοκληρώσει τις εργασίες της 

πριν από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2004. 

 

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

της Συνέλευσης που πραγµατοποιήθηκαν το Σεπτέµβριο του 2002 και τον Ιανουάριο, 

τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2003.   Τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας 

συµµετείχαν επίσης σε µεγάλο αριθµό συνεδριάσεων επιτροπών, υποεπιτροπών και 

πολιτικών οµάδων της Συνέλευσης.  Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 2ου Μέρους της 

Συνόδου 2003 της ΚΣΣΕ, που πραγµατοποιήθηκαν στο Στρασβούργο από την 31η 

Μαρτίου µέχρι τις 4 Απριλίου 2003, έγινε η διαπίστευση του νέου µέλους της κυπριακής 

αντιπροσωπίας βουλευτή Μαρίνου Σιζόπουλου, ο οποίος αντικατέστησε τον τέως 

βουλευτή ∆ώρο Θεοδώρου. 
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65. Την κυπριακή αντιπροσωπία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου 

της Ευρώπης αποτελούν οι βουλευτές Χρήστος Πουργουρίδης, ∆ώρος Χριστοδουλίδης, 

Αντιγόνη Παπαδοπούλου και Μαρίνος Σιζόπουλος. 

66. Η υπό επισκόπηση περίοδος σηµατοδοτήθηκε από την υιοθέτηση δύο πολύ 

σηµαντικών εγγράφων από την ΚΣΣΕ, τα οποία θεωρούνται καταπέλτες για την 

Τουρκία και το τουρκοκυπριακό παράνοµο καθεστώς των κατεχοµένων.  

Συγκεκριµένα, τον Ιούνιο του 2003 ο Εισηγητής για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και 

τις Βασικές Ελευθερίες των Ελληνοκυπρίων και Μαρωνιτών που ζουν στο βόρειο 

µέρος της Κύπρου Ελβετός βουλευτής Dick Marty παρουσίασε στην ολοµέλεια της 

Συνέλευσης την έκθεσή του για το εν λόγω θέµα, στη βάση της οποίας 

υιοθετήθηκε το ψήφισµα 1333 (2003).   

 

67. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, ο Εισηγητής για τον Εποικισµό του Κατεχόµενου 

Μέρους της Κύπρου από Τούρκους Εποίκους Φινλανδός βουλευτής Jaakko Laakso 

παρουσίασε σχετική έκθεση στην ολοµέλεια της Συνέλευσης, στη βάση της οποίας 

υιοθετήθηκε η Σύσταση 1608 (2003). 

 

68. Μέσα από το ψήφισµα 1333 (2003) εκφράζεται η σοβαρή ανησυχία της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για τη διαίρεση της Κύπρου, η πλήρης ταύτιση της 

Συνέλευσης µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων 

(Ε∆Α∆) στην υπόθεση Κύπρου V Τουρκίας και η σοβαρότατη ανησυχία της ΚΣΣΕ για 

τις διάφορων µορφών παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων των εγκλωβισµένων.      

 

69. Όσον αφορά τη Σύσταση 1608 (2003), µέσα από το εν λόγω κείµενο εκφράζεται η 

απόλυτη πεποίθηση της ΚΣΣΕ ότι η δηµογραφική δοµή της Κύπρου υπέστη συνεχείς 

αλλαγές από τη de facto διχοτόµηση του νησιού το 1974, ως αποτέλεσµα της 

εσκεµµένης πολιτικής που ακολουθήθηκε από την τουρκοκυπριακή διοίκηση και την 

Τουρκία.  Μέσα από τη Σύσταση η ΚΣΣΕ εκφράζει την πεποίθησή της ότι η παρουσία 

των εποίκων στα κατεχόµενα αποτελεί ένα επιπρόσθετο και σοβαρό εµπόδιο  στην 

εξεύρεση ειρηνικής λύσης του κυπριακού προβλήµατος.  Συστήνεται επίσης στην 

Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης να καλέσει την Τουρκία και την 
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υποτελή σ’ αυτήν τουρκοκυπριακή τοπική διοίκηση στο βόρειο µέρος της Κύπρου να 

τερµατίσουν τη διαδικασία του εποικισµού των κατεχοµένων. 

 

70. Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο, οι Κύπριοι βουλευτές στην ΚΣΣΕ συνέχισαν το 

έργο της διαφώτισης βουλευτών άλλων εθνικών αντιπροσωπιών για την κατάσταση 

στην Κύπρο, για την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων στην υπόθεση Λοϊζίδου v Τουρκίας, καθώς και για την απόφαση του 

Ε∆Α∆ στη διακρατική προσφυγή Κύπρος v Τουρκίας, για τις συνθήκες διαβίωσης των 

εγκλωβισµένων, για τον εποικισµό των κατεχοµένων και για την καταστροφή της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς της Κύπρου στα κατεχόµενα.  Τα θέµατα αυτά συνέχισαν να 

απασχολούν τα αρµόδια όργανα της Συνέλευσης. 

 

71. Το Σεπτέµβριο του 2002, κατά τη διάρκεια του 4ου Μέρους της Συνόδου 2002 της 

ΚΣΣΕ, ορίστηκε νέος Εισηγητής για την Κατάσταση στην Κύπρο στην Πολιτική 

Επιτροπή της ΚΣΣΕ, ο Ούγγρος βουλευτής και πρόεδρος της πολιτικής οµάδας των 

Φιλελευθέρων, ∆ηµοκρατών και Μεταρρυθµιστών στη Συνέλευση Matyas Eorsi, ο 

οποίος αντικατέστησε τον κ. Barsony που δεν επανεξελέγη. 

 

72. Επίσης, το Σεπτέµβριο του 2002, διορίστηκε νέα Εισηγήτρια για την Πολιτιστική 

Κληρονοµιά της Κύπρου στην Επιτροπή Πολιτισµού, Επιστηµών και Παιδείας της 

ΚΣΣΕ, η Ιταλίδα βουλευτής Giovanna Melandri, η οποία αντικατέστησε την κ. Vlasta 

Stepova που δεν επανεξελέγη.  Λίγο µετά το διορισµό της, η κ. Melandri παραιτήθηκε 

από το εν λόγω αξίωµα.  Λόγω της εξέλιξης αυτής αλλά και της συνεχιζόµενης 

αρνητικής στάσης των Τουρκοκυπρίων όσον αφορά τη δηµιουργία ιδρύµατος για την 

προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς στην Κύπρο, δεν υπήρξε οποιαδήποτε 

πρόοδος όσον αφορά το θέµα αυτό.  Το θέµα αναµένεται να προωθήσει ο νέος 

Εισηγητής για την Πολιτιστική Κληρονοµιά Βρετανός βουλευτής Eddie O’ Hara, ο οποίος 

ορίστηκε στο αξίωµα αυτό τον Ιούνιο του 2003. 

 

73. Τον Οκτώβριο του 2002 ο Εισηγητής για τον Εποικισµό του Κατεχόµενου Μέρους 

της Κύπρου από Τούρκους Εποίκους στην Επιτροπή Μετανάστευσης, Προσφύγων και 

∆ηµογραφίας της ΚΣΣΕ Φινλανδός βουλευτής Jaakko Laakso πραγµατοποίησε τη 

δεύτερη επίσκεψη εργασίας του στην Κύπρο. 
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74. Επίσηµη επίσκεψη στην Κύπρο πραγµατοποίησε επίσης κατά το µήνα Ιανουάριο 

του 2003 ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρώπης Walter Schwimmer. 

 

75. Το Μάρτιο του 2003 η βουλευτής Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Εισηγήτρια για το 

θέµα “Γυναίκες και Μικροχρηµατοδοτήσεις στην Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Γυναικών 

και Ανδρών”, παρουσίασε στην ολοµέλεια της Συνέλευσης την έκθεσή της για το εν 

λόγω θέµα, από την οποία υιοθετήθηκε το ψήφισµα 1328 (2003).   

 

76. Ο βουλευτής Χρήστος Πουργουρίδης, Εισηγητής για το θέµα των περιοχών στις 

οποίες δεν εφαρµόζεται η Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, στην 

Επιτροπή Νοµικών και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, παρουσίασε τον Ιούνιο του 2003 

στην ολοµέλεια της Συνέλευσης την έκθεσή του για το θέµα αυτό, από την οποία 

υιοθετήθηκε η Σύσταση 1606 (2003). 

 

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

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

Συγκεκριµένα, ο βουλευτής Χρήστος Πουργουρίδης εξελέγη στο αξίωµα του 

αντιπροέδρου στην Αd Hoc Επιτροπή για τη Λευκορωσία, καθώς και µέλος του 

διευρυµένου προεδρείου της πολιτικής οµάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος.    

Ο βουλευτής ∆ώρος Χριστοδουλίδης εξελέγη στο αξίωµα του πρώτου αντιπροέδρου 

της Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων, Υγείας και Οικογενειακών Υποθέσεων, 

καθώς και αντιπρόεδρος για όγδοη συνεχή χρονιά της πολιτικής οµάδας της 

Ενωµένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς. 

Η βουλευτής Αντιγόνη Παπαδοπούλου εξελέγη στο αξίωµα της τρίτης αντιπροέδρου της 

Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης. 

Εξάλλου, ο βουλευτής Χρήστος Πουργουρίδης διορίστηκε Εισηγητής για το θέµα 

“∆ιαδίκτυο και Νοµοθεσία” στην Επιτροπή Νοµικών και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της 

ΚΣΣΕ. 

 

∆ιακοινοβουλευτική Ένωση 

78. Αντιπροσωπίες της Βουλής πήραν µέρος στις τακτικές διασκέψεις της 

∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν το Σεπτέµβριο του 2002 

στη Γενεύη και τον Απρίλιο του 2003 στο Σαντιάγο της Χιλής, µε τη συµµετοχή 
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κοινοβουλίων από εκατόν δεκαπέντε (115) και εκατόν είκοσι δύο (122) χώρες 

αντίστοιχα.  Στις αντιπροσωπίες της Βουλής συµµετείχαν οι βουλευτές Νίκος 

Αναστασιάδης (επικεφαλής - ∆ιάσκεψη Γενεύης), Τάκης Χατζηγεωργίου, Νίκος 

Κλεάνθους, Ανδρούλα Βασιλείου, Ελένη Θεοχάρους (∆ιάσκεψη Σαντιάγο) και Γιώργος 

Βαρνάβα.  Τις διασκέψεις απασχόλησαν θέµατα διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως ο 

περιορισµός των όπλων µαζικής καταστροφής, τα προβλήµατα των αναπτυσσόµενων 

χωρών, η ανθρώπινη ανάπτυξη και οι φυσικές καταστροφές, για τα οποία υιοθετήθηκαν 

σχετικά ψηφίσµατα.  Η πραγµατοποίηση της διάσκεψης στη Χιλή συνέπεσε µε τη 

διεξαγωγή του πολέµου στο Ιράκ, µε φυσικό επακόλουθο το γεγονός αυτό να βρεθεί στο 

επίκεντρο των εργασιών της διάσκεψης.  Στο σχετικό ψήφισµα που υιοθετήθηκε, µεταξύ 

άλλων, υπογραµµίστηκε η ανάγκη σεβασµού του ρόλου των Ηνωµένων Εθνών και του 

Καταστατικού του Χάρτη για τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, 

καταδικάστηκε η βία εναντίον του Ιράκ και εκφράστηκε ο σεβασµός της κυριαρχίας και 

εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, καθώς και του δικαιώµατος του ιρακινού λαού να 

καθορίσει το µέλλον του.  Σηµειώνεται ότι για την απόφαση υποβολής κοινού 

προσχεδίου ψηφίσµατος από οµάδα χωρών, που έπρεπε να εξασφαλίσει πλειοψηφία 

4/5, η κυπριακή αντιπροσωπία διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο. 

 

79. Η ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση παραµένει ο κατεξοχήν παγκόσµιος 

κοινοβουλευτικός οργανισµός, ο οποίος έχει θέσει βασικό στόχο την προώθηση των 

αρχών των Ηνωµένων Εθνών.  Ο χαρακτήρας αυτός παρέχει την ευκαιρία στους 

Κύπριους βουλευτές να ενηµερώνουν κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες από όλο τον 

κόσµο για πτυχές και εξελίξεις του κυπριακού προβλήµατος τόσο µε οµιλίες και 

παρεµβάσεις τους στις συζητήσεις όσο και µε κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους.  Η τακτική 

αυτή ακολουθήθηκε, όπως ήταν φυσικό, και στις δύο τακτικές διασκέψεις της 

∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης στην υπό επισκόπηση περίοδο.  Στη ∆ιάσκεψη του 

Σαντιάγο η κυπριακή αντιπροσωπία ενηµέρωσε τους συνέδρους ιδιαίτερα για την 

αποτυχία της συνάντησης της Χάγης στις 10 Μαρτίου 2003 και την ευθύνη της Τουρκίας 

και του κατοχικού καθεστώτος για την έλλειψη προόδου  στις προσπάθειες προώθησης 

µιας δίκαιης λύσης του κυπριακού προβλήµατος.   

 

80. Στα πλαίσια των διακοινοβουλευτικών διασκέψεων, η αντιπροσωπία της 

κυπριακής Βουλής συµµετείχε επίσης στις συναντήσεις των εκπροσώπων των 

κοινοβουλίων που µετέχουν στη διαδικασία των ∆ιακοινοβουλευτικών ∆ιασκέψεων για 
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την Ασφάλεια και Συνεργασία στη Μεσόγειο (∆ΑΣΜ).  Κύριο θέµα που απασχόλησε τις 

συναντήσεις αυτές ήταν και πάλι η δυνατότητα εγκαθίδρυσης µιας Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης Μεσογειακών Κρατών.  Συµφωνήθηκε οι διαβουλεύσεις για το θέµα αυτό 

να συνεχιστούν, µε στόχο την υποβολή σχετικής έκθεσης.  Συζητήθηκε επίσης το θέµα 

του εξωτερικού χρέους των µεσογειακών χωρών.  Σηµειώνεται ότι η βουλευτής 

Ανδρούλα Βασιλείου είναι πρόεδρος της οµάδας των γυναικών βουλευτών από τις 

µεσογειακές χώρες που συµµετέχουν στις διασκέψεις της ∆ιακοινοβουλευτικής 

Ένωσης, γεγονός που της επιτρέπει να συµµετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή της 

∆ΑΣΜ. 

81. Πραγµατοποιήθηκαν επίσης συνεδρίες της εξαµελούς Επιτροπής της 

∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης για το Μεσανατολικό, στην οποία είναι µέλος και ο 

βουλευτής Τάκης Χατζηγεωργίου.  Στα πλαίσια των συναντήσεων αυτών, κλήθηκαν 

στην επιτροπή και εξέφρασαν τις απόψεις τους µέλη του Παλαιστινιακού Νοµοθετικού 

Συµβουλίου και του Ισραηλινού Κοινοβουλίου.  Αξιοσηµείωτο γεγονός είναι η απόφαση 

που πάρθηκε σε συνεδρία της επιτροπής, τον Ιούλιο του 2003 στη Γενεύη, για σύσταση 

µιας οµάδας εργασίας αποτελούµενης από Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς βουλευτές, µε 

στόχο την ετοιµασία της αναγκαίας υποδοµής για συνεργασία µεταξύ των δύο 

κοινοβουλίων, στα πλαίσια της ειρηνευτικής διαδικασίας.   

 

82. Οι καθιερωµένες συναντήσεις των µελών της κυπριακής αντιπροσωπίας µε 

εκπροσώπους τουρκοκυπριακών πολιτικών κοµµάτων, στην παρουσία της τριµελούς 

Οµάδας της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης για την Κύπρο, δεν πραγµατοποιήθηκαν 

λόγω µη µετάβασης των Τουρκοκύπριων εκπροσώπων.  Η επόµενη 

προγραµµατισµένη συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί τον Απρίλιο του 2004, στα πλαίσια 

της 110ης Συνέλευσης της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης. 

 

83. Στην υπό επισκόπηση περίοδο κυριάρχησε το θέµα της αναδιοργάνωσης του 

τρόπου λειτουργίας της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης και κατά συνέπεια της αλλαγής 

του καταστατικού της.  Μετά από συζήτηση σε όλα τα όργανα της Ένωσης, η ∆ιάσκεψη 

του Σαντιάγο υιοθέτησε τις προτεινόµενες αλλαγές, που περιλαµβάνουν τη µετονοµασία 

των διασκέψεων σε συνελεύσεις, τον ορισµό εισηγητών για την εξέταση των θεµάτων 

που θα συζητούνται στο επίπεδο των επιτροπών, καθώς και τη θεσµοθέτηση των 

γεωπολιτικών οµάδων και των συναντήσεων των γυναικών βουλευτών.  Παράλληλα θα 
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συνεχιστεί η διοργάνωση από τη ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση εξειδικευµένων συνεδρίων 

για διάφορα θέµατα. 

 

84. Σηµαντική θεωρείται επίσης η υιοθέτηση από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων 

Εθνών ψηφίσµατος µε το οποίο η ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση αποκτά καθεστώς 

παρατηρητή στον ΟΗΕ µε δικαίωµα κυκλοφορίας των επίσηµων εγγράφων της.  Το 

ψήφισµα ήταν αποτέλεσµα µιας µακρόχρονης προσπάθειας. 

 

 

Κοινοπολιτειακός Κοινοβουλευτικός Σύνδεσµος (CPA) 
85. Κατά τη διάρκεια της υπό επισκόπηση περιόδου ο Κυπριακός Κλάδος του 

Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου (Commonwealth Parliamentary 

Association, CPA) συµµετείχε µε κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες στις εργασίες της 

48ης Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης του CPΑ και στο 34ο Περιφερειακό Συνέδριο του 

συνδέσµου.  Η ∆ιάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας 

πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και ως εκ τούτου δεν υπήρξε δραστηριότητα στον 

τοµέα αυτό εντός του 2003.   Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα συµµετάσχει ξανά στην 

εν λόγω διάσκεψη τον Ιανουάριο του 2004 στον Καναδά. 

 

86. Κοινοβουλευτική αντιπροσωπία, αποτελούµενη από τους βουλευτές Βάσο 

Λυσσαρίδη, Μάρκο Κυπριανού, Κυριάκο Τυρίµο και Κώστα Κωνσταντίνου, πήρε µέρος 

στις εργασίες της 48ης Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης του CPA, η οποία πραγµατοποιήθηκε 

στο Windhoek της Ναµίµπια το Σεπτέµβριο του 2002.  Τη διάσκεψη απασχόλησαν 

θέµατα που αφορούσαν γενικότερα στην κοινοβουλευτική διάσταση της ανθρώπινης 

ασφάλειας.    

 

87. Στο 34ο Περιφερειακό Συνέδριο των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου, τον 

Ιούνιο του 2003 στο Ηνωµένο Βασίλειο, ο Κυπριακός Κλάδος του CPA εκπροσωπήθηκε 

από τους βουλευτές Αριστοφάνη Γεωργίου, Σοφοκλή Φυττή και Γιώργο Γεωργίου.  Στο 

εν λόγω συνέδριο συµµετείχαν, ως συνήθως, κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες από τη 

Βρετανία, τη Μάλτα, το Γιβραλτάρ, τη Σκωτία, την Ουαλία, τη Βόρειο Ιρλανδία, τα Νησιά 

Falkland, τα Νησιά της Μάγχης, τη Νήσο Μαν και τη Νήσο Alderney, που αποτελούν τα 

µέλη της περιφέρειας. 
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88. Πέραν των τακτικών παρεµβάσεων των βουλευτών της κυπριακής αντιπροσωπίας 

στις προαναφερθείσες διασκέψεις, σε ό,τι αφορά στα θέµατα της εκάστοτε ηµερήσιας 

διάταξης, αναφορές έγιναν στο κυπριακό πρόβληµα σε σχέση µε τις παραβιάσεις 

ανθρώπινων δικαιωµάτων και την προώθηση δίκαιης λύσης του προβλήµατος, καθώς 

και στην ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. 

 

89. Σηµειώνεται επίσης ότι στα πλαίσια της πληροφόρησης για κοινοβουλευτικές 

διαδικασίες και πρακτικές η κυπριακή Βουλή παρέσχε πληροφορίες στον 

Κοινοπολιτειακό Κοινοβουλευτικό Σύνδεσµο για διάφορα θέµατα, µέσω συµπλήρωσης 

σχετικών ερωτηµατολογίων. 

 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) 
90. Στην ΚΣ ΟΑΣΕ συµµετέχει τριµελής κυπριακή αντιπροσωπία, αποτελούµενη από 

τους βουλευτές Σταύρο Ευαγόρου (επικεφαλής, διαδέχθηκε τον κ. Γιώργο Λιλλήκα από 

το Φεβρουάριο του 2003), Ελένη Θεοχάρους και Άριστο Χρυσοστόµου.  

 

91. Κατά την υπό αναφορά περίοδο, η κυπριακή αντιπροσωπία προώθησε µε επιτυχία 

τους στόχους της, τη διατήρηση δηλαδή του κυπριακού προβλήµατος στο διεθνές 

προσκήνιο και παράλληλα την εδραίωση σχέσεων µε σηµαντικές αντιπροσωπίες, 

κυρίως ευρωπαϊκές, καθώς και µε τις αντιπροσωπίες των χωρών της Κεντρικής Ασίας.  

Βασικό άξονα της στρατηγικής αυτής συνιστά η δυναµική παρουσία και συµµετοχή της 

κυπριακής αντιπροσωπίας στις εργασίες/δραστηριότητες της Συνέλευσης.  

 

92. Η κυπριακή αντιπροσωπία αξιοποίησε πλήρως την ιδιότητά της ως 

ευρωµεσογειακής χώρας µε δυνατότητες ουσιαστικής συµβολής στις προσπάθειες 

ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, πρωτοστατώντας στη δηµιουργία µεσογειακού 

κοινοβουλευτικού µηχανισµού στον ΟΑΣΕ. Προς το σκοπό αυτό, η Βουλή των 

Αντιπροσώπων φιλοξένησε Προπαρασκευαστική Συνάντηση της Οµάδας Εργασίας για 

Θέµατα Μεσογείου της ΚΣ ΟΑΣΕ (Λεµεσός, 9-10 Σεπτεµβρίου 2002), στην οποία 

εκπροσωπήθηκαν δεκατέσσερα (14) κοινοβούλια µεσογειακών κρατών µελών και 

Μεσογειακών Εταίρων για τη Συνεργασία του ΟΑΣΕ, καθώς και η ∆ιεθνής Γραµµατεία 

της Συνέλευσης.  
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93. Κατά τη διάσκεψη της ΚΣ ΟΑΣΕ µε θέµα “Η ∆ιασφάλιση (Συνθηκών) Ειρήνης, 

∆ηµοκρατίας και Ευηµερίας στην Περιοχή της Μεσογείου” που ακολούθησε (Μαδρίτη, 3-

4 Οκτωβρίου 2003), η κυπριακή αντιπροσωπία δραστηριοποιήθηκε έντονα στο πλευρό 

των µεσογειακών αντιπροσωπιών, για την προώθηση των συµπερασµάτων της 

Συνάντησης της Λεµεσού, υπέρ της θεσµοθέτησης είτε Ad Hoc Επιτροπής για τη 

Μεσόγειο είτε Μεσογειακού Κοινοβουλευτικού Φόρουµ, σε αντίθεση µε το Βρετανό 

Πρόεδρο της Συνέλευσης Bruce George ο οποίος απέρριπτε και τις δύο 

προτάσεις. Mπροστά στις πιέσεις τόσο µεσογειακών όσο και µη µεσογειακών κρατών 

µελών, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υπαναχώρησε αποδεχόµενος τη δηµιουργία 

Μεσογειακού Κοινοβουλευτικού Φόρουµ, το οποίο θα εγκαινιαστεί στη Ρώµη τον 

προσεχή Οκτώβριο.  

 

94. Μια άλλη επιτυχής ενέργεια της κυπριακής αντιπροσωπίας αφορούσε στην 

απόσυρση εγγράφου της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της Συνέλευσης υπό τον τίτλο 

“Ασφάλεια και Συνεργασία στη Μεσόγειο - Επισκόπηση”.  Η κυπριακή αντιπροσωπία 

προέβη σε διάβηµα προς τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, αφού το κείµενο που 

αναφερόταν στην Κύπρο περιείχε ιστορικές και πολιτικές ανακρίβειες, καταθέτοντας 

ταυτόχρονα διορθωτικό κείµενο. Το επίµαχο έγγραφο, το οποίο έχαιρε της πλήρους 

στήριξης του Προέδρου της Συνέλευσης, είχε συνταχθεί από τεχνοκράτες χωρίς 

προηγούµενες διαβουλεύσεις σε πολιτικό επίπεδο.  Το θέµα επανέφερε η 

αντιπροσωπία κατά τη συνεδρία της Μόνιµης Επιτροπής, στα πλαίσια της 2ης 

Χειµερινής Συνάντησης της ΚΣ ΟΑΣΕ (Βιέννη, 20-21η Φεβρουαρίου 2003), αξιώνοντας 

και πετυχαίνοντας την απόσυρση του εγγράφου.  

 

95. Κατά τη 12η Ετήσια Σύνοδο της ΚΣ ΟΑΣΕ (Ρότερνταµ, 5-9 Ιουλίου 2003), που είχε 

ως κεντρικό θέµα “Ο Ρόλος του ΟΑΣΕ στη Νέα Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική”, η κυπριακή 

αντιπροσωπία επωφελήθηκε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τη “νέα τάξη 

πραγµάτων” στους κόλπους της ΚΣ ΟΑΣΕ, την οποία χαρακτηρίζει η θεαµατική 

αναβάθµιση του “ευρωπαϊκού στοιχείου”. 

 

96. Η Τελική ∆ιακήρυξη του Ρότερνταµ εµπεριέχει είκοσι µία τροπολογίες της 

κυπριακής αντιπροσωπίας για τα ψηφίσµατα των τριών γενικών επιτροπών -Πολιτικών 

Θεµάτων και Ασφάλειας, Οικονοµικών Θεµάτων, Επιστήµης, Τεχνολογίας και 

Περιβάλλοντος και Επιτροπής για τη ∆ηµοκρατία, τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και 
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Ανθρωπιστικά Θέµατα- καθώς και για αριθµό ψηφισµάτων επί ποικίλων θεµάτων, τα 

οποία ενσωµατώθηκαν στην Τελική ∆ιακήρυξη. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η αποδοχή 

από τον Αµερικανό Εισηγητή του ψηφίσµατος για τους Μεσογειακούς Εταίρους του 

ΟΑΣΕ και των επτά τροπολογιών της κυπριακής αντιπροσωπίας αναφορικά µε αυτό, µε 

τις οποίες επήλθε αλλαγή στην αµερικανική προσέγγιση όσον αφορά το ρόλο του ΟΑΣΕ 

στη Μεσόγειο και ειδικότερα έναντι των Μεσογειακών του Εταίρων, αρχής γενοµένης 

από την αλλαγή του τίτλου σε “Ψήφισµα για τη Μεσογειακή ∆ιάσταση του ΟΑΣΕ”. 

Πρόκειται για το πρώτο ψήφισµα για τη Μεσόγειο που υιοθετείται σε επίπεδο ετήσιας 

συνόδου.  

 

97. Κατά τη Σύνοδο του Ρότερνταµ, οι παρεµβάσεις των Κύπριων βουλευτών 

στόχευαν κυρίως στο να υπογραµµιστεί ο πολιτικός ρόλος του ΟΑΣΕ και η ανάγκη 

δυναµικότερης προώθησης από τον οργανισµό των αρχών και κανόνων του ως µέγιστη 

συµβολή στον επανασχεδιασµό του παγκόσµιου συστήµατος ασφάλειας. 

Υπογραµµίστηκε η δέσµευση του ΟΑΣΕ να συµβάλει στην αντιµετώπιση άλυτων 

προβληµάτων που συνιστούν µόνιµες απειλές κατά της ασφάλειας στην περιοχή του. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Κύπριοι βουλευτές έκαναν ειδικές αναφορές στο Κυπριακό στο 

επίπεδο της ολοµέλειας και των τριών γενικών επιτροπών. Η τουρκική αντιπροσωπία 

προσπάθησε να κρατήσει χαµηλούς τόνους, καλλιεργώντας την εντύπωση της ύπαρξης 

µιας “νέας εποχής” στο Κυπριακό και της πολιτικής βούλησης της Τουρκίας να αρθεί 

υπεράνω “αναχρονιστικών διαφορών και αντιπαραθέσεων”.  

 

98. Τα µέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας συµµετείχαν εξάλλου στις ακόλουθες  

δραστηριότητες της ΚΣ ΟΑΣΕ:   

• 3η Υποπεριφερειακή ∆ιάσκεψη Οικονοµικής Συνεργασίας  µε θέµα “Προώθηση 

των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων” (Βέρνη, Μάιος 2003).   

• 4η Κοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη για το Σύµφωνο Σταθερότητας στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη (Βρυξέλλες, Μάιος 2003 - προεδρεύουν εκ περιτροπής οι οργανισµοί που 

απαρτίζουν την Κοινοβουλευτική Τρόικα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ΚΣ ΟΑΣΕ 

και η ΚΣ του Συµβουλίου της Ευρώπης).   

• 1ο Υπερασιατικό Φόρουµ µε θέµα “Η Υπερασιατική ∆ιάσταση του ΟΑΣΕ - Ένας 

Ζωτικός Σύνδεσµος Ασφάλειας” (Άλµα Άτα, Ιούνιος 2003).  
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 Πήραν επίσης µέρος σε επισκέψεις αντιπροσωπιών της Συνέλευσης (field visits) 

στα Γραφεία του ΟΑΣΕ στο Αζερµπαϊτζάν (Νοέµβριος 2002) και στο  Κιργιστάν 

(∆εκέµβριος 2002). 

 

∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (∆ΣΟ) 
99. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, η Βουλή των Αντιπροσώπων 

εκπροσωπήθηκε σε συνεδρία της ∆ιεθνούς Γραµµατείας (∆Γ), που πραγµατοποιήθηκε 

στα Τίρανα από τις 18 έως τις 20 Νοεµβρίου 2003, από το βουλευτή Αντώνη Καρά, 

φιλοξένησε συνεδρία της Οικονοµικής Επιτροπής της ∆ΣΟ στη Λάρνακα, στις 16 

Απριλίου 2003, µε συµµετοχή της αντιπροσωπίας της στη ∆ΣΟ, αποτελούµενης από 

τους κ. Αντώνη Καρά και Σοφοκλή Φυττή, και, τέλος,  εκπροσωπήθηκε από τον κ. 

Φυττή στη 10η Ετήσια Σύνοδο της ολοµέλειας της ∆ΣΟ, που πραγµατοποιήθηκε στο 

Βίλνιους της Λιθουανίας από τις 26 έως τις 29 Ιουνίου 2003.   

 

100.  Κατά τη συνεδρία της ∆Γ στα Τίρανα συζητήθηκαν οικονοµικά θέµατα της 

λειτουργίας της ∆ΣΟ, θέµατα διδασκαλίας του µαθήµατος των θρησκευτικών στα 

σχολεία και θέµατα διεύρυνσης της ∆ΣΟ.  Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε τον 

Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Αλβανίας Pellumbi, τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας 

Αναστάσιο και µε βουλευτές της χώρας.  Ο κ. Καράς ενηµέρωσε τους συµµετέχοντες για 

τις τρέχουσες εξελίξεις στο κυπριακό πρόβληµα. 

 

101.  Κατά τη συνεδρία της Οικονοµικής Επιτροπής στη Λάρνακα, συζητήθηκαν η 

έκθεση ελέγχου για τον οικονοµικό απολογισµό της ∆ΣΟ για την περίοδο 1999-2002, 

θέµατα προϋπολογισµού για το έτος 2003-2004 και συνδροµών των χωρών µελών της 

∆ΣΟ. 

 

102.  Κατά τη 10η Ετήσια Σύνοδο της ∆ΣΟ στο Βίλνιους, το κεντρικό θέµα συζήτησης 

είχε τίτλο “Πόλεµος - Φτώχια.  Η ορθόδοξη άποψη”.  Παρουσιάστηκε επίσης διακήρυξη 

αρχών για την ευθανασία, έγινε ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα των εργασιών της 

Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης και υιοθετήθηκαν ψηφίσµατα τόσο για το 

τελευταίο θέµα όσο και για το µεσανατολικό πρόβληµα µετά από σχετική πρόταση της 

συµµετέχουσας στη σύνοδο παλαιστινιακής αντιπροσωπίας.   
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103.  Ο κ. Φυττής συµµετείχε ενεργά στις συζητήσεις επί όλων των θεµάτων και έκανε 

παρέµβαση µε οµιλία του στο κεντρικό θέµα της συνόδου, αναφέροντας, µεταξύ άλλων, 

ότι η Κύπρος έχει τη δυνατότητα µεσολάβησης για επίλυση και αποτροπή κρίσεων 

λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των σχέσεων καλής γειτονίας µε τις χώρες της 

περιοχής. Ενηµέρωσε επίσης τους συνέδρους για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά µε 

το κυπριακό πρόβληµα. 

104.  Σε εκλογές για την ανάδειξη νέας ∆Γ και µελών των επιτροπών της ∆ΣΟ, η 

Κύπρος εξελέγη για τρίτη συνεχή φορά µε διετή θητεία µέλος στη ∆Γ και την Οικονοµική 

Επιτροπή.  

 

Kοινοβουλευτική Συνέλευση ∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΣ ∆ΕΕ) - 
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άµυνας 
105.  H Βουλή των Αντιπροσώπων συνεχίζει να συµµετέχει στην ΚΣ ∆ΕΕ υπό 

καθεστώς παρατηρητή και ύστερα από εκάστοτε σχετική πρόσκληση του Προέδρου της 

Συνέλευσης.  Αυτό συνεπάγεται δικαίωµα λόγου, αλλά όχι ψήφου. 

 

106.  Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, η Βουλή εκπροσωπήθηκε στο 2ο Μέρος της 

48ης ετήσιας συνόδου, που πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του 2002 στην έδρα της 

Συνέλευσης στο Παρίσι, µε το βουλευτή ∆ώρο Θεοδώρου.  Στη Σύνοδο αυτή  

συζητήθηκαν, µεταξύ άλλων, προτάσεις της ΚΣ ∆ΕΕ προς τη Συνέλευση για το Μέλλον 

της Ευρώπης όσον αφορά τις εξωτερικές υποθέσεις και την άµυνα, οι επιπτώσεις της 

διεύρυνσης της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και άµυνα, ο 

κοινοβουλευτικός έλεγχος των υπηρεσιών πληροφοριών και η κατάσταση στο Ιράκ. 

 

107.  Ο κ. Θεοδώρου συµµετείχε στη συζήτηση του πρώτου θέµατος µε παρέµβασή του 

που αναφερόταν στο ρόλο της Ευρώπης σε µια νέα παγκόσµια τάξη για την ειρήνη και 

την ασφάλεια.  Βασική του θέση ήταν η ανάγκη ενότητας και πολιτικής βούλησης στην 

ΕΕ από παλαιά και νέα µέλη, ούτως ώστε το πολιτικό βάρος της Ευρώπης στον κόσµο 

να είναι ανάλογο µε την οικονοµική της ισχύ και να επέλθει ισορροπία στο παγκόσµιο 

σύστηµα δυνάµεων προς όφελος της ειρήνης και της σταθερότητας. 

 

108.  Η Βουλή εκπροσωπήθηκε επίσης στο 1ο Μέρος της 49ης Ετήσιας Συνόδου της ΚΣ 

∆ΕΕ, που πραγµατοποιήθηκε εκτάκτως στο Παρίσι τον Ιούνιο 2003, µε τους βουλευτές 

Παναγιώτη ∆ηµητρίου και Σοφοκλή Φυττή.  Τη σύνοδο απασχόλησαν, µεταξύ άλλων, η 
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πολιτική ασφάλειας στη διευρυµένη Ευρώπη σε συνάρτηση µε τις σχετικές απόψεις που 

το σώµα θα κατέθετε και πάλι στη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης, ο 

κοινοβουλευτικός έλεγχος της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας στα 

εθνικά κοινοβούλια, οι εξελίξεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και η ευρωπαϊκή 

ασφάλεια σε συνάρτηση µε την πορεία των διατλαντικών σχέσεων.  Το τελευταίο θέµα 

συζητήθηκε σε κοινή συνεδρία της ΚΣ ∆ΕΕ µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

109.  Ο κ. ∆ηµητρίου, υπό την ιδιότητά του ως µέλους της Συνέλευσης για το Μέλλον 

της Ευρώπης, υπογράµµισε την ανάγκη προώθησης της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής 

και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και ενεργότερου ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων 

στα ευρωπαϊκά δρώµενα.  Ο κ. Φυττής αναφέρθηκε επίσης στη σηµασία της ΚΕΠΠΑ 

καθώς και στις εξελίξεις στο κυπριακό πρόβληµα, τονίζοντας την ανάγκη επίλυσής του 

στη βάση των σχετικών ψηφισµάτων των Ηνωµένων Εθνών και σύµφωνα µε το 

ευρωπαϊκό κεκτηµένο. 

 

110.  Οι κ. ∆ηµητρίου και Φυττής είχαν επίσης ιδιαίτερη συνάντηση µε τον Πρόεδρο της 

ΚΣ ∆ΕΕ Jan Dirk Blaauw, τον οποίο ενηµέρωσαν για την παρούσα φάση του κυπριακού 

προβλήµατος. 

 

Βορειοατλαντική Συνέλευση (ΚΣ ΝΑΤΟ) 
111.  Μη όντας µέλος του ΝΑΤΟ, η Κύπρος δεν εκπροσωπείται ούτε στην 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισµού.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων καλείται 

όµως και συµµετέχει σε σεµινάρια µεσογειακού διαλόγου, που διοργανώνει η Ειδική 

Οµάδα της Συνέλευσης για τη Μεσόγειο. 

 

112.  Κατά την υπό αναφορά περίοδο, η Βουλή εκπροσωπήθηκε από το βουλευτή 

Χρίστο Κληρίδη στο 8ο Σεµινάριο Μεσογειακού ∆ιαλόγου, που συνδιοργανώθηκε στη 

Ρόδο στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2002 από την εν λόγω ειδική οµάδα και τη Βουλή των 

Ελλήνων. 

 

113.  Θέµατα που απασχόλησαν το σεµινάριο ήταν ο διάλογος και η συνεργασία στη 

Μεσόγειο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι συγκεκριµένες προκλήσεις που 

αντιµετωπίζει η περιοχή της Μεσογείου, όπως το φαινόµενο της “γκρίζας οικονοµίας”, οι 

σχέσεις οργανωµένου εγκλήµατος και τροµοκρατίας και το ζήτηµα των υδάτινων 
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πόρων.  Σε σχετικές παρεµβάσεις του, ο κ. Κληρίδης επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ότι η 

πολιτική δύο µέτρων και δύο σταθµών των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου 

δεν πείθει και έχει σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια στην περιοχή αυτή.  

Προειδοποίησε δε ότι ένας πιθανός πόλεµος στο Ιράκ θα αποτελούσε πλήγµα στις 

προσπάθειες οικοδόµησης εµπιστοσύνης στην περιοχή. 

 

Σύνδεσµος Ασιατικών Κοινοβουλίων για την Ειρήνη (ΣΑΚΕ) 
114.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων έγινε µέλος του ΣΑΚΕ το 1991, επιδιώκοντας την 

περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών της µε κοινοβούλια ασιατικών κρατών στη βάση 

κοινών αρχών και επιδιώξεων. 

 

115.  Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής των Ασιατικών Κοινοβουλίων για την 

Ειρήνη (AAPP), η οποία διεξήχθη στο Πεκίνο στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2003, η Βουλή 

εκπροσωπήθηκε µε το βουλευτή Γιώργο Χατζηγεωργίου.   

 

116.  Κυριότερα θέµατα που απασχόλησαν την πιο πάνω συνεδρία ήταν η έγκριση των 

διευθετήσεων για τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου, που θα πραγµατοποιείτο στις 

Φιλιππίνες το Μάιο του 2003, θέµατα αλληλεγγύης και στήριξης του παλαιστινιακού 

λαού, συµπαράστασης και καταδίκης ενός πιθανού πολέµου εναντίον του Ιράκ, όπως 

και θέµατα ανάπτυξης των νοµικών συστηµάτων των ασιατικών χωρών µέσω 

νοµοθετικών ανταλλαγών, αλλά και η ανάπτυξη και ευηµερία ασιατικών χωρών µέσω 

µιας καλύτερης περιφερειακής συνεργασίας. Ο κ. Χατζηγεωργίου παρενέβη, για να 

εκθέσει τις απόψεις του στο τελευταίο θέµα.  Στη συνεδρίαση συµµετείχαν τριάντα µία 

(31) χώρες µέλη του Συνδέσµου.   

 

117.  Η Γενική Συνέλευση του ΣΑΚΕ τελικά αναβλήθηκε λόγω της εξάπλωσης της 

επιδηµίας της άτυπης πνευµονίας και στη διοργανώτρια χώρα. Συνεπώς, κρίθηκε 

σκόπιµο να µετατεθεί χρονικά η διεξαγωγή των εργασιών της τέλος Αυγούστου του 

2003. 

 
∆.   ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Γενικά 
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118. Οι δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων στον τοµέα των ευρωπαϊκών 

υποθέσεων κατά τη σύνοδο αυτή περιστράφηκαν γύρω από δύο κύριους άξονες:  το  

εναρµονιστικό µε το κοινοτικό κεκτηµένο έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που πηγάζουν από την επικείµενη ένταξη της 

χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

119.  Η παρελθούσα σύνοδος χαρακτηρίστηκε από δύο σηµαντικά γεγονότα ιστορικής 

σηµασίας για τη χώρα µας και καθοριστικά για το µελλοντικό ρόλο του κυπριακού 

κοινοβουλίου στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα.  Την υπογραφή, στις 16 Απριλίου 2003, της 

Συνθήκης Προσχώρησης από τους ηγέτες των χωρών µελών και των υποψήφιων για 

ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών και την κύρωση της εν λόγω συνθήκης από τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων στις 9 Ιουλίου 2003.  Με την ολοκλήρωση των πράξεων 

αυτών η Βουλή των Αντιπροσώπων και ειδικότερα τα αρµόδιά της όργανα που 

ασχολούνται µε τα ευρωπαϊκά θέµατα διέρχονται την τελευταία φάση µιας µεταβατικής 

περιόδου που θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2004, οπότε και η Βουλή των 

Αντιπροσώπων θα αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά της ως κοινοβούλιο χώρας µέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, µελετώντας τους 

τρόπους οργάνωσης και δραστηριοποίησης στον τοµέα αυτό των κοινοβουλίων των 

ήδη ενταγµένων χωρών και λαµβάνοντας υπόψη τις νέες υποχρεώσεις που θα 

υπάρξουν και τον αναβαθµισµένο ρόλο που αναµένεται να δοθεί στα εν λόγω 

κοινοβούλια από το υπό συζήτηση Σύνταγµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεξεργάζεται 

ήδη, µε εντολή της αρµόδιας επιτροπής και την καθοδήγηση της γενικής διεύθυνσης, 

προτάσεις, έτσι ώστε η Βουλή των Αντιπροσώπων να είναι οργανωτικά και ουσιαστικά 

έτοιµη να ασκήσει πλήρως τα καθήκοντά της αυτά κατά τον ουσιώδη χρόνο. 

 

120.  Στον τοµέα της εναρµόνισης της νοµοθεσίας µας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 

παρατηρήθηκε για κάποιο διάστηµα ανάκαµψη στους ρυθµούς κατάθεσης από την 

εκτελεστική εξουσία στη Βουλή εναρµονιστικών νοµοσχεδίων και κανονισµών.  Αυτό 

αποδίδεται στην ενασχόληση των αρµόδιων υπουργείων και της Νοµικής Υπηρεσίας µε 

την προετοιµασία των νοµοθετηµάτων που προορίζονταν να περιληφθούν σε µια 

ενδεχόµενη λύση του Κυπριακού στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάν.  Ωστόσο, η 

καθυστέρηση που σηµειώθηκε στην κατάθεση εναρµονιστικών νοµοθετηµάτων 

ξεπεράστηκε, µε αποτέλεσµα τα εναρµονιστικά νοµοθετήµατα που κατατέθηκαν στη 

συνέχεια στο σώµα να φθάσουν τελικά τους αριθµούς της προηγούµενης συνόδου.  Τα 
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νοµοθετήµατα αυτά, που ήταν συνολικά διακόσια είκοσι εννέα (229), µελετήθηκαν σε 

είκοσι τέσσερις (24) συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων, ενώ µερικά από αυτά εξετάστηκαν και από άλλες καθ’ ύλην αρµόδιες 

κοινοβουλευτικές επιτροπές.  Τα πιο σηµαντικά από τα νοµοθετήµατα αυτά 

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IX. 
 

121.  Σε σχέση µε το ρόλο της Βουλής των Αντιπροσώπων ως κοινοβουλίου χώρας 

που βρίσκεται ένα βήµα πριν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύχθηκαν 

οι πιο κάτω δραστηριότητες: 

• Αναπτύχθηκε έντονη δραστηριότητα µε κέντρο βάρους την επικοινωνία µε τον 

πολίτη σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η δραστηριότητα αυτή υπαγορεύτηκε 

από τις πρόνοιες της ∆ήλωσης 23 σχετικά µε το µέλλον της Ευρώπης, που 

περιλαµβάνεται στη Συνθήκη της Νίκαιας, αλλά και από τις αποφάσεις που 

λήφθηκαν στο Λάακεν των Βρυξελλών το ∆εκέµβριο του 2001.  Στόχος είναι οι 

δραστηριότητες αυτές να συνεχιστούν και ενταθούν από τη Βουλή ως µια πάγια 

συµβολή του κοινοβουλίου µας στη µείωση του δηµοκρατικού ελλείµµατος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Προετοιµάστηκε κατάλληλα τεχνικά η αντιπροσωπία της Βουλής των 

Αντιπροσώπων στη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης.  Στα πλαίσια αυτά 

ετοιµάστηκαν διάφορες εισηγήσεις και τροποποιήσεις στο υπό διαµόρφωση από 

τη Συνέλευση πρώτο Σύνταγµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Προετοιµάστηκε η τεχνική στήριξη των έξι παρατηρητών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.   

 

122.  Ο τοµέας των ευρωπαϊκών υποθέσεων αναµένεται να ενισχυθεί σηµαντικά µε τη 

µόνιµη πια τεχνοκρατική του στήριξη, αφού δηµιουργήθηκαν οι αναγκαίες µόνιµες 

θέσεις και ήδη ξεκίνησε η διαδικασία πλήρωσής τους.  Η θεσµοθέτηση της Υπηρεσίας 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που έχει εγκαθιδρυθεί αναµένεται να παράσχει στο κυπριακό 

κοινοβούλιο ένα µόνιµο µέσο στην εξυπηρέτηση των πολλαπλών αναγκών του που 

αναµένεται να προκύψουν ενόψει της επικείµενης ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

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

κάθε νοµοσχέδιο ή κανονισµό που κατατέθηκε στο σώµα και αφορά την εναρµόνιση µε 

το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, στα οποία 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.  

Συνεχίστηκε επίσης ο έλεγχος για τη 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.  Με την ευκαιρία αυτή αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

εκτελεστική εξουσία, µετά τις έντονες προφορικές και γραπτές υποδείξεις της 

επιτροπής, έχει σε γενικές γραµµές συµµορφωθεί πλέον µε το αίτηµα αυτό της Βουλής 

και ανταποκρίνεται σε µεγαλύτερο βαθµό απ’ ό,τι στο παρελθόν.   

 
Κοινοβουλευτικός έλεγχος - Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των 
υποχρεώσεων για εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο 
124.  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. 

• Καταγραφή, µετά την ψήφιση κάθε εναρµονιστικού νοµοσχεδίου, των 

υποχρεώσεων της εκτελεστικής εξουσίας για υλοποίηση των προνοιών των 

διάφορων νοµοθεσιών, ώστε να παρακολουθείται σε τακτά διαστήµατα κατά πόσο 

οι υποχρεώσεις αυτές εκπληρώνονται. 

• Παρακολούθηση, σε συνεργασία µε το Γραφείο Προγραµµατισµού, 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 
125. Συγκεκριµένα, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο διοργανώθηκαν οι ακόλουθες 

εκδηλώσεις: 
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• Σεµινάριο για την προστασία των καταναλωτών στην Κύπρο της Ενωµένης 

Ευρώπης (30 Οκτωβρίου 2002) 

Το σεµινάριο είχε ως στόχο την ενηµέρωση της κοινωνίας των πολιτών για την 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα προστασίας καταναλωτών, καθώς 

και για το νοµικό πλαίσιο προστασίας του Κυπρίου καταναλωτή.  Στο σεµινάριο, το 

οποίο συντόνισε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εµπορίου και 

Βιοµηχανίας κ. Λευτέρης Χριστοφόρου, έλαβαν µέρος γύρω στα 60 πρόσωπα, 

εκπροσωπώντας συνδέσµους καταναλωτών, κοµµατικές οργανώσεις νεολαίας, 

φοιτητικές οργανώσεις, εργατικές, αγροτικές και κοινωνικές οργανώσεις, κέντρα 

µελετών, επιµελητήρια, το Σύνδεσµο Εµπορικών Τραπεζών, καθώς και συντεχνίες 

και οργανώσεις που ασχολούνται µε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Σεµινάριο για τη µη διάκριση στην απασχόληση στην Κύπρο της Ενωµένης 

Ευρώπης (29 Νοεµβρίου 2003) 

  Το σεµινάριο περιλάµβανε τρία εργαστήρια µε τα ακόλουθα θέµατα:  

 α. H ισότητα των φύλων, µε συντονίστρια τη βουλευτή κ. Ανδρούλα Βασιλείου.  

 β. Ξενοφοβία και ρατσισµός, µε συντονιστή  το βουλευτή κ. Χρίστο Κληρίδη.  

 γ. Άτοµα µε αναπηρίες, µε συντονίστρια τη βουλευτή κ. Ελένη Μαύρου.  

 Σκοπός του σεµιναρίου ήταν η ενηµέρωση και η ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα 

πιο πάνω θέµατα σε σχέση µε τη µη διάκριση στην απασχόληση.  Στο σεµινάριο 

έλαβαν µέρος γύρω στα εκατόν δέκα (110) πρόσωπα, ανάµεσα στα οποία, µεταξύ 

άλλων, περιλαµβάνονταν βουλευτές και κρατικοί αξιωµατούχοι, άτοµα µε 

αναπηρίες και εκπρόσωποι συνδέσµων ατόµων µε αναπηρίες, συνδέσµων 

αλλοδαπών, κοµµατικών και άλλων γυναικείων οργανώσεων, του Πανεπιστηµίου 

Κύπρου, ερευνητικών κέντρων και οργανώσεων που ασχολούνται µε θέµατα 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτιστικών συλλόγων, καθώς και επιστηµονικών και 

επαγγελµατικών συνδέσµων. 

• Εκδήλωση «Ζωγραφίζω για την Ευρώπη» (9 Μαΐου 2003) 

Με την ευκαιρία της Ηµέρας της Ευρώπης, η Βουλή των Αντιπροσώπων 

διοργάνωσε εκδήλωση ζωγραφικής. Στην εκδήλωση παρέστησαν παιδιά από 

δηµοτικά σχολεία της Λευκωσίας, τα οποία είχαν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν µε 

θέµα την Ευρώπη. Οι δηµιουργίες τους εκτίθενται  στο αίθριο της Βουλής των 

Αντιπροσώπων.  

• Επισκέψεις βουλευτών σε σχολεία µέσης εκπαίδευσης (9 Μαΐου 2003) 
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Με την ευκαιρία της Ηµέρας της Ευρώπης, οι βουλευτές κ. ∆ηµήτρης Συλλούρης, 

Ρίκκος Ερωτοκρίτου, Χρίστος Κληρίδης και Ανδρούλα Βασιλείου επισκέφθηκαν 

σχολεία µέσης εκπαίδευσης και µίλησαν στους µαθητές για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και την ενταξιακή πορεία της Κύπρου. 

• Σεµινάριο για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις (6 Ιουνίου 2003) 

Το σεµινάριο αυτό, που συνδιοργανώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και 

το Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο (ΚΕΒΕ), αποσκοπούσε στην 

ενηµέρωση της κοινωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα των επιχειρηµατιών 

αναφορικά µε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις, µε έµφαση στις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις που θα έχουν οι 

κυπριακές µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις µετά την τελική ένταξη της Κύπρου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάιο του 2004. 

 Στο σεµινάριο, το οποίο συντόνισε ο βουλευτής κ. ∆ηµήτρης Συλλούρης, έλαβαν 

µέρος γύρω στα 300 πρόσωπα, στα οποία, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνονταν 

βουλευτές και κρατικοί αξιωµατούχοι, επιχειρηµατίες και εκπρόσωποι 

επαγγελµατικών συνδέσµων και οργανώσεων που ασχολούνται µε θέµατα 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Ε. ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

 
126. Στον τοµέα ερευνών, µελετών και εκδόσεων αναπτύχθηκε και κατά τη δεύτερη 

σύνοδο της όγδοης βουλευτικής περιόδου ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, που 

διαλάµβανε επιστηµονική έρευνα και µεθοδική συγκέντρωση στοιχείων, µε στόχο την 

πραγµατοποίηση διάφορων εκδόσεων ή την ενίσχυση κοινοβουλευτικών επιτροπών και 

κυρίως της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών.  Παράλληλα, η εντεταλµένη υπηρεσία ασχολήθηκε µε τη 

γλωσσική και εκδοτική επιµέλεια των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολοµέλειας, 

καθώς και όλων των υπό έκδοση  κειµένων που ετοιµάζονται από τα µέλη και τις 

υπηρεσίες της Βουλής ή και από τα αρµόδια υπουργεία (εκθέσεις κοινοβουλευτικών 

επιτροπών, υπό ψήφιση σχέδια νόµου/κανονισµοί, ερωτήσεις βουλευτών και 

απαντήσεις αρµόδιων υπουργών).  Tέλος, υλοποιώντας την επιθυµία της Bουλής να 

δώσει το δικό της στίγµα και τη δική της συνεισφορά στα πολιτιστικά δρώµενα του 

τόπου και να στηρίξει την πνευµατική δηµιουργία, οργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε 
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µια σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις µε την ευκαιρία της ένταξης της Kύπρου στην 

Eυρωπαϊκή Ένωση. 

 
127. Nα σηµειωθεί ότι στον τοµέα αυτό δράσης εξακολουθούν να υπάρχουν 
προβλήµατα, γιατί η υλοποίηση πολλών προγραµµάτων επηρεάζεται εν πολλοίς από 

εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η εκτύπωση των διάφορων εκδόσεων που 

ετοιµάζονται.  H  τήρηση, από την άλλη, των χρονοδιαγραµµάτων που τίθενται 

καθίσταται αδύνατη, γιατί απουσιάζει η στελέχωση στον επιθυµητό βαθµό της 

υπηρεσίας.  Nα σηµειωθεί ακόµα ότι δεν έχει εκπληρωθεί ο στόχος να προβάλλεται η 

Bουλή και το έργο της κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι πολίτες να 

ενηµερώνονται έγκυρα και έγκαιρα για το έργο που επιτελούν οι εκλελεγµένοι 

αντιπρόσωποί τους. 

 

128.  Παρά τα προαναφερθέντα προβλήµατα, η Bουλή πραγµατοποίησε κατά την 

απελθούσα σύνοδο σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, θέλοντας να στηρίξει και να 

ενισχύσει έµπρακτα τους ανθρώπους του πνεύµατος και της τέχνης και την προσπάθειά 

τους για διατήρηση της ταυτότητας και ιδιαιτερότητάς µας και για συντήρηση της 

παράδοσής µας.  Oι Mέρες Πολιτισµού 2003 της Bουλής διήρκεσαν σχεδόν δύο µήνες 

και είχαν κυπρολογικό χαρακτήρα, προσδιορίζοντας µε τον τρόπο αυτό τον ιδιαίτερο 

πολιτιστικό χαρακτήρα της χώρας µας ως νέου µέλους της ευρωπαϊκής οικογένειας.  O 

λαϊκός πολιτισµός και η έκφρασή του στη σύγχρονη δηµιουργία αποτέλεσαν αντικείµενο 

διαλέξεων, παραστάσεων θεάτρου σκιών, έκθεσης βιβλίου, συναυλιών και ξεναγήσεων 

σε κτίρια που αποτελούν εξαίρετα δείγµατα λαϊκής αρχιτεκτονικής.  Aκαδηµαϊκοί, 

ιστορικοί τέχνης, λογοτέχνες και άλλοι ειδήµονες ανέπτυξαν τις διάφορες εκφάνσεις της 

παράδοσής µας, τη λαϊκή ποίηση και το λαϊκό θέατρο, τη χαρακτική και τη ζωγραφική, 

τη λαϊκή µουσική και το χορό, βυθοµετρώντας τις ρίζες και την παράδοσή µας όπου 

βρίσκονται τα ερείσµατα της υπόστασης και της µοίρας µας.  Oι εκδηλώσεις ήταν 

ανοικτές για το κοινό το οποίο επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 

129.  Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο κυκλοφόρησε η έκδοση “Tη γλώσσα µου 

έδωσαν ελληνική”, που προέκυψε από την καθηµερινή ανάγκη στο χώρο του 

κοινοβουλίου για ορθή αντιµετώπιση γλωσσικών προβληµάτων στη σύνταξη, τη 

γραµµατική και το λεξιλόγιο.  H ανταπόκριση που είχε ο γλωσσικός αυτός οδηγός 

ξεπέρασε τις προσδοκίες, αφού έχουν ήδη εξαντληθεί τα δύο χιλιάδες εκδοθέντα 
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αντίτυπα, γεγονός που αποδεικνύει την έγνοια και την αγωνία πολιτικών, τεχνοκρατών, 

λειτουργών των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και ανθρώπων του πνεύµατος για τη 

διατήρηση του γλωσσικού µας κώδικα, αλλά και για τη διασφάλιση υγιούς επικοινωνίας.  

Λόγω του συνεχιζόµενου ενδιαφέροντος, έχει δροµολογηθεί η επανεκτύπωση της εν 

λόγω έκδοσης.  Στο στάδιο της επανεκτύπωσης βρίσκεται και η ενηµερωτική έκδοση για 

τους µαθητές µέσης εκπαίδευσης και τους φοιτητές που επισκέπτονται κατά διαστήµατα 

το κοινοβούλιο. 

 

130.  Στα πλαίσια του εκδοτικού ρόλου που αναπτύσσεται στον τοµέα αυτό εντάσσεται 

και η έκδοση των βιογραφικών σηµειωµάτων του Προέδρου και των µελών του 

σώµατος κάθε βουλευτικής περιόδου.  Η έκδοση που αφορά στην όγδοη 

κοινοβουλευτική περίοδο έχει ήδη κυκλοφορήσει στα ελληνικά και έχει ενταχθεί στο 

σχετικό µέρος της ιστοσελίδας της Bουλής.  Σύντοµα αναµένεται η έκδοση των 

βιογραφικών σηµειωµάτων και στα αγγλικά. 

 

131.  Στον τοµέα διόρθωσης και εκδοτικής επιµέλειας των πρακτικών της ολοµέλειας 

καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την εντός των χρονικών πλαισίων που θέτει ο 

Kανονισµός της Bουλής ετοιµασία των κειµένων, ώστε να βρίσκονται έγκαιρα στη 

διάθεση των βουλευτών για έλεγχο, προτού ενταχθούν στην ιστοσελίδα της Bουλής και 

αποσταλούν στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο για εκτύπωση.  Παρά το ότι σταθερή 

επιδίωξη ήταν και παραµένει και η χωρίς καθυστέρηση δηµοσίευση των πρακτικών, 

επισηµαίνεται ότι εξακολουθεί να παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση από πλευράς του 

Κυβερνητικού Τυπογραφείου, αφού µόνο τα πρακτικά των δεκατριών πρώτων 

συνεδριάσεων της συνόδου έχουν µέχρι στιγµής εκτυπωθεί.  Aναλυτικά στοιχεία 

αναφορικά µε τις συνεδριάσεις και τα πρακτικά της ολοµέλειας περιλαµβάνονται στο 

Τρίτο Mέρος-Γραφικές Παραστάσεις. 

 

132.  Θεαµατική αύξηση παρουσίασαν κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι 

υποβαλλόµενες από τους βουλευτές, στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού 

ελέγχου, ερωτήσεις προς τους καθ’ ύλην αρµόδιους υπουργούς.  Συγκεκριµένα, κατά 

την περίοδο αυτή υποβλήθηκαν τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (464) ερωτήσεις και 

λήφθηκαν τριακόσιες εβδοµήντα οκτώ (378) απαντήσεις.  Oι ερωτήσεις και οι 

απαντήσεις αρχειοθετούνται και ηλεκτρονικά και καταχωρίζονται στο σχετικό µέρος της 

ιστοσελίδας της Bουλής.  Aναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε τις υποβληθείσες κατά τη 
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σύνοδο ερωτήσεις και τις ληφθείσες απαντήσεις περιλαµβάνονται στο Τρίτο Mέρος-
Γραφικές Παραστάσεις. 

 

133.  Σηµαντική δραστηριότητα που έχει αναληφθεί τα τελευταία χρόνια είναι και η 

ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολοµέλειας για κάθε 

κοινοβουλευτική σύνοδο.  H τήρηση ευρετηρίου αποτελεί αναγκαιότητα, αφού η µελέτη 

των πρακτικών ενός κοινοβουλίου ή η παραποµπή σε αυτά χωρίς την ύπαρξη 

ευρετηρίου καθίσταται δυσχερέστατη και άκρως χρονοβόρα.  Mέχρι στιγµής έχουν 

ετοιµαστεί τα ευρετήρια των πρακτικών των τελευταίων έξι συνόδων και έχει ήδη αρχίσει 

η διαδικασία έκδοσης τεσσάρων εξ αυτών, ενώ η έκδοση των υπολοίπων θα 

δροµολογηθεί αµέσως µετά.  Tο ευρετήριο των πρακτικών της παρούσας συνόδου, 

όπως και των προηγούµενων συνόδων, διεκπεραιωνόταν ταυτόχρονα µε τη γλωσσική 

επιµέλεια των πρακτικών, για την ολοκλήρωσή του όµως είναι απαραίτητη η έκδοση 

των πρακτικών της ολοµέλειας από το Kυβερνητικό Tυπογραφείο.  Σηµειώνεται ότι η 

ελλιπής στελέχωση της υπηρεσίας, καθώς και η εξάρτησή της από εξωγενείς 

παράγοντες δρουν ιδιαιτέρως ανασταλτικά σε αυτό τον τοµέα δράσης. 

 

134.  Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ο Τοµέας Ερευνών και Μελετών της 
υπηρεσίας προέβη, στα πλαίσια της άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου που 

ανέπτυξε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών, στη διερεύνηση, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για 

όσα θέµατα απασχόλησαν την εν λόγω επιτροπή.  Παράλληλα, συνέλεξε, 

επεξεργάστηκε και ανέλυσε στοιχεία και πληροφορίες για διάφορα θέµατα που άπτονται 

του κοινοβουλευτικού ελέγχου έπειτα από σχετικό αίτηµα µελών του κοινοβουλίου. 

 

135.  Κατά τη διάρκεια της συνόδου ο Tοµέας Ερευνών και Μελετών ασχολήθηκε 
επίσης µε την περαιτέρω ανάπτυξη της ιστοσελίδας της Βουλής, που εξελίσσεται σε µια 

σηµαντική τράπεζα πληροφοριών γύρω από τα δρώµενα στο χώρο της Bουλής και σε 

µια ανοικτή γραµµή επικοινωνίας µε τους πολίτες.  H ελληνική και η αγγλική έκδοση της 

ιστοσελίδας εµπλουτίστηκαν αισθητά και προστέθηκε σε αυτές φωτογραφικό αρχείο.  

Tέθηκε επίσης σε λειτουργία η τουρκική έκδοση της ιστοσελίδας και έχει δροµολογηθεί η 

λειτουργία και της γαλλικής έκδοσης. 
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136.  H διαχείριση και η επέκταση του τοπικού δικτύου, καθώς και η λειτουργία του 

µηχανολογικού εξοπλισµού και των λογισµικών προγραµµάτων που λειτουργούν σε 

αυτό συνεχίστηκαν οµαλά και κατά την εν λόγω περίοδο.  Xωρίς µεγάλο οικονοµικό 

κόστος και έχοντας πλέον σαν βάση τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, το τοπικό δίκτυο 

προσφέρει πλέον πολλές δυνατότητες στους εσωτερικούς του χρήστες, συντελώντας 

έτσι στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της Βουλής.  Παράλληλα, έχει 

ενισχυθεί σηµαντικά και το έργο των µελών του κοινοβουλίου, αφού παρελήφθησαν, 

εγκαταστάθηκαν στα γραφεία όλων των βουλευτών και συνδέθηκαν µε το εσωτερικό 

δίκτυο και το διαδίκτυο ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλος τεχνικός εξοπλισµός.  

Σηµαντική εξέλιξη αποτελεί επίσης η µετάβαση της εξωτερικής ηλεκτρονικής σύνδεσης 

της Bουλής στον κόµβο της κυβέρνησης, γεγονός που αναµένεται να συµβάλει 

σηµαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξή της, νοουµένου ότι θα ξεπεραστούν οι αργοί 

ρυθµοί λειτουργίας του κόµβου αυτού. 

 

ΣΤ.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 
137.  Στον τοµέα 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 

των ενταλµάτων πληρωµής και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προς το γενικό διευθυντή 

της Βουλής για τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό της Βουλής. 

 

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

συµπληρωµατικές ευθύνες που έχουν προκύψει ως αποτέλεσµα των εργασιών 

βελτίωσης και επέκτασης του υφιστάµενου κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, 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 την αναδιάρθρωση 

της διεύθυνσης αυτής, για να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις ενός κοινοβουλίου, ιδιαίτερα όταν η απουσία πλήρους διοικητικής και 

τεχνικής υποστήριξης είναι περισσότερο από εµφανής. 
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Z. ΑΡΧΕΙΟ 
 
139.  Το Αρχείο της Βουλής κατά την υπό επισκόπηση περίοδο διεκπεραίωσε κάτω 

από αντίξοες συνθήκες, λόγω των κατασκευαστικών έργων που διεξάγονταν  για 

τελευταία ευτυχώς χρονιά στο χώρο, έναν εξαιρετικά σηµαντικό όγκο εργασίας. 

 

140.  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. Kατά την υπό επισκόπηση σύνοδο και µε την 

εισαγωγή του θεσµού των κοινοβουλευτικών συνεργατών των βουλευτών, το αρχείο 

επιφορτίστηκε  επίσης σε καθηµερινή βάση µε την εξυπηρέτηση και παροχή έγγραφου 

υλικού στους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες. 

 

141.  Η ολοκλήρωση, πριν από µερικούς µήνες, των έργων  βελτίωσης/επέκτασης του 

κτιρίου της Βουλής και η µεταστέγαση του αρχείου σε επαρκείς και κατάλληλους 

χώρους,  έχει δηµιουργήσει τις επιθυµητές συνθήκες για πιο παραγωγική και 

αποτελεσµατική λειτουργία του. 

 

142.  Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο κατατέθηκαν στη Βουλή διακόσια εβδοµήντα 

τρία (273) νοµοσχέδια, εβδοµήντα επτά (77) προτάσεις νόµου και διακόσιοι σαράντα 

τρεις (243) κανονισµοί. Η ολοµέλεια του σώµατος ψήφισε σε νόµους κατά την εν λόγω 

σύνοδο διακόσια ογδόντα δύο (282) νοµοσχέδια και είκοσι οκτώ (28) προτάσεις νόµου, 

απέρριψε οκτώ (8) νοµοσχέδια και τέσσερις (4) προτάσεις νόµου. Η εκτελεστική εξουσία 

απέσυρε σαράντα ένα (41) νοµοσχέδια. Πρόσθετα, η ολοµέλεια του σώµατος ενέκρινε 

διακόσιους είκοσι έξι (226) κανονισµούς. 

 

143.  Κατά τη σύνοδο αυτή οι βουλευτές υπέβαλαν τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (464) 

ερωτήσεις και έλαβαν τριακόσιες εβδοµήντα οκτώ (378) απαντήσεις από τα αρµόδια 

υπουργεία, από τις οποίες τριακόσιες επτά (307) αφορούν ερωτήσεις της παρούσας 

συνόδου και εβδοµήντα µία (71) αφορούν ερωτήσεις προηγούµενων συνόδων. 
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144.  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 τετρακόσια δώδεκα (412), από τα οποία 

δύο ενεγράφησαν στην ολοµέλεια και τετρακόσια δέκα (410) ενεγράφησαν 

αυτεπάγγελτα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. 

 

145.  Η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε κατά τη δεύτερη σύνοδο της όγδοης περιόδου της 

Βουλής ενενήντα τρία (93) 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 και τριάντα τέσσερα (34) 

έγγραφα που αφορούσαν την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων πρώτου 

διορισµού στη δηµόσια υπηρεσία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Τα σηµαντικότερα σχέδια νόµου/κανονισµοί που 

ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν από την ολοµέλεια 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 
● Ο περί Ελέγχου της Μεσιτείας Ορισµένων Αγαθών Νόµος του 2003. 

(Έλεγχος της µεσιτείας ορισµένων ελεγχοµένων αγαθών, τα οποία θα 

καθορίζονται µε διάταγµα του Υπουργού Άµυνας.) 

 
● Ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας και ∆ικονοµία (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003. 

(∆υνατότητα του Στρατιωτικού ∆ικαστηρίου να επιβάλλει, εκτός των άλλων ποινών 

που προβλέπονται στο Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, και χρηµατική ποινή και 

διεύρυνση των εξουσιών του σε σχέση µε τα µέτρα που λαµβάνει σε περίπτωση 

αναστολής της ποινής φυλάκισης.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

● Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002. 

(Εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας ρύθµισης που διέπει την ιδιοκτησία, κατοχή και 

σήµανση σκύλων, καθώς και τη ευηµερία και τις συνθήκες διαβίωσής τους.) 

 
● Ο περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόµος του 2002. 

(Βελτίωση του σχεδίου γεωργικής ασφάλισης µε αύξηση των συντελεστών 

αποζηµίωσης και την κάλυψη πρόσθετων κινδύνων.) 

 
● Ο περί Ενοποίησης και Αναδιανοµής Αγροτικών Κτηµάτων (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2003. 

(Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των σχεδίων 

αναδασµού.) 

 
● Οι περί Γεωργικών Φαρµάκων (Πώληση, Παρασκευή και Αποθήκευση) Κανονισµοί 

του 2003. 

(Κανονιστική ρύθµιση της διαδικασίας πώλησης, παρασκευής και αποθήκευσης 

γεωργικών φαρµάκων.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 
● Ο περί Εγγραφής Κουρέων, Κοµµωτών και Συναφών Τεχνιτών  Νόµος του 2002. 

(Κατοχύρωση του επαγγέλµατος του κουρέα - κοµµωτή και συναφών τεχνιτών προς 

όφελος των επαγγελµατιών του κλάδου και του κοινού γενικότερα.) 

 
● Ο περί Τροφίµων (Έλεγχος και Πώληση ) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 
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2002. 

(Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας για τον έλεγχο και την πώληση τροφίµων, 

ώστε το κοινό να λαµβάνει γνώση  για την κυκλοφορία στην αγορά ακατάλληλων 

τροφίµων.) 

 
● Οι περί Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2003. 

(Επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών  στο εξηκοστό τρίτο αντί στο εξηκοστό έτος.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 
● Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας 

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

∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της 

Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της 

Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικός) Νόµος του 2003.   

(Κύρωση της συνθήκης προσχώρησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και άλλων 

εννέα χωρών  στην Ευρωπαϊκή Ένωση.) 

 
● Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Αναγνώριση της Νοµικής 

Προσωπικότητας των ∆ιεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισµών (Κυρωτικός) Νόµος 

του 2003. 

(Κύρωση της σύµβασης για την αναγνώριση της νοµικής προσωπικότητας των 

διεθνών µη κυβερνητικών οργανισµών.) 

 
● Ο περί της Σύµβασης περί Κλαπέντων ή Παρανόµως Εξαχθέντων Πολιτιστικών 

Αντικειµένων του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου για Ενοποίηση του ∆ιεθνούς Ιδιωτικού  

∆ικαίου (Κυρωτικός) Νόµος του 2003. 

(Κύρωση της σύµβασης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε την 

οποία ρυθµίζεται ο τρόπος αντιµετώπισης απαιτήσεων διεθνούς χαρακτήρα για την 

ανάκτηση κλεµµένων πολιτιστικών αντικειµένων και η επιστροφή πολιτιστικών 

αντικειµένων τα οποία έχουν παράνοµα µετακινηθεί από το έδαφος συµβαλλόµενου 

κράτους κατά παράβαση της νοµοθεσίας του που αφορά την εξαγωγή τέτοιων 

αντικειµένων.) 
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● Ο περί της Σύµβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, 

Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (Κυρωτικός) 

(Τροποποιητικός) Νόµος του 2002. 

(Τροποποίηση του κυρωτικού νόµου της Σύµβασης κατά των Βασανιστηρίων και 

Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας, 

ώστε να συνιστά ποινικό αδίκηµα για τον υπεύθυνο αστυνοµικού σταθµού και τον 

υπεύθυνο ανακρίσεων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι, κατά την κράτηση ή 

µετά την απόλυση κρατουµένου από αστυνοµικό σταθµό, ο συλληφθείς ή ο 

κρατούµενος φέρει εξωτερικές κακώσεις τις οποίες δεν έφερε κατά το χρόνο 

εισδοχής του στο σταθµό ή στο χώρο κράτησης του σταθµού.) 

 
● Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προάσπιση των Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων και Θεµελιωδών Ελευθεριών (∆έκατο Τρίτο Πρωτόκολλο (Κυρωτικός) 

Νόµος του 2003. 

(Κύρωση του δέκατου τρίτου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την 

προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών, το οποίο 

αποσκοπεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής υπό όλες τις περιστάσεις.) 

 
● Ο περί της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του ∆ιεθνικού Οργανωµένου 

Εγκλήµατος και Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) Νόµος του 2003.  

(Κύρωση της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωµένου 

εγκλήµατος και των τριών πρωτοκόλλων που τη συνοδεύουν.) 

 
● Ο περί της Περιεκτικής Συνθήκης για την Απαγόρευση των Πυρηνικών ∆οκιµών  

(Κυρωτικός) Νόµος του 2003. 

(Κύρωση της συνθήκης για την ολοκληρωτική απαγόρευση των πυρηνικών 

δοκιµών.) 

 
 
 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

● Ο περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003. 

(∆ιεύρυνση του ορισµού του όρου “ανάπηρος” και παροχή δυνατότητας στο 

διευθυντή του Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας για καταβολή δηµόσιου 

βοηθήµατος σε ανάπηρους ή ασθενείς που απουσιάζουν από τη ∆ηµοκρατία για 
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λόγους υγείας, καθώς και σε ανάπηρους που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα.) 

 
● Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003.  

(Ορισµός του Συµβούλου Ιατρού Εργασίας από τον Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 

 
● Ο περί Βοηθών Καταστηµάτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003.  

(∆ιασαφήνιση των αργιών των καταστηµάτων κατά την 1η Μαΐου, 25η και 26η 

∆εκεµβρίου και ποινικοποίηση των παραβιάσεων των διατάξεων της βασικής 

νοµοθεσίας.) 

 
● Ο περί Τερµατισµού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003.   

(Άρση της απαγόρευσης προσφυγής στο επαρχιακό δικαστήριο ή στο ∆ικαστήριο 

Εργατικών ∆ιαφορών σε περίπτωση που το ένα ή το άλλο δικαστήριο είναι 

αναρµόδιο.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτρoπή Εσωτερικών 

● Ο περί Κατατάξεως Κινηµατογραφικών Ταινιών Νόµος του 2002. 

(Γενική αναµόρφωση της ρύθµισης που διέπει τη δηµόσια προβολή 

κινηµατογραφικών ταινιών.  Ίδρυση Συµβουλίου Κατάταξης Κινηµατογραφικών 

Ταινιών και καθορισµός των εξουσιών του.) 

 
● Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας) (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2002. 

(∆ιαλογή και καταµέτρηση των ψήφων στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα.) 

 
● Ο περί ∆ιατηρητέων Οικοδοµών Νόµος του 2002. 

(Ενοποίηση, αναθεώρηση και αντικατάσταση της περί ∆ιατηρητέων Οικοδοµών 

νοµοθεσίας.) 

 
● Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) Νόµος 

του 2002. 

(∆ιαγραφή από τον εκλογικό κατάλογο των ονοµάτων εκλογέων που διαµένουν στο 

εξωτερικό και των οποίων η εγγραφή έγινε πιθανότατα ύστερα από ψευδή δήλωση.) 

 
● Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός)  Νόµος του 2003. 
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(Αντιµετώπιση του φαινοµένου της ανεξέλεγκτης και παράνοµης τοποθέτησης 

πινακίδων.) 

 
● Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόµος του 2002. 

(Λειτουργία εκλογικών κέντρων και σε χώρες του εξωτερικού.) 

 
● Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόµος 

του 2003. 

(Λειτουργία, υπό προϋποθέσεις, εκλογικών κέντρων και σε χώρες του εξωτερικού 

µετά την 1η Μαρτίου 2003.) 

 
● Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών (Τροποποιητικός) Νόµος του 

2003. 

(Καθορισµός των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες επιτρέπεται η µετάδοση 

πολιτικής διαφήµισης από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς κατά τη 

διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των προεδρικών εκλογών.) 

 
● Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003. 

(Καθορισµός των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες επιτρέπεται η µετάδοση 

πολιτικής διαφήµισης από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς κατά τη 

διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των προεδρικών εκλογών.) 

 
● Οι περί Κινηµατογραφικών Ταινιών (Κατάταξη) Κανονισµοί του 2003. 

(Κανονιστική ρύθµιση της κατάταξης κινηµατογραφικών ταινιών.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών 

● O περί Γάµου Νόµος του 2001. 

(Ρύθµιση των θεµάτων σύναψης πολιτικού γάµου από οποιοδήποτε άνδρα και 

γυναίκα, ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους.) 

 
● O περί Εφαρµογής του περί Γάµου Νόµου του 2001 σε Μέλη της Τουρκικής 

Κοινότητας (Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόµος του 2003. 

(Ρύθµιση των θεµάτων των πολιτικών γάµων των Τουρκοκυπρίων όσο διαρκεί η 

έκρυθµη κατάσταση.) 
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● Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003. 

(Αναθεώρηση των διατάξεων του ποινικού κώδικα που διέπουν τις ακάλυπτες 

επιταγές.)  

 
● Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2002. 

(Παροχή δυνατότητας απρόσκοπτης επικοινωνίας ανήλικων τέκνων µε τους 

ανιόντες τους ή άλλα πρόσωπα.) 

 
● Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόµος 

του 2003. 

(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.)  

(Αναθεώρηση της βασικής νοµοθεσίας στα θέµατα απόδειξης των σχετικών 

αδικηµάτων.) 

 
● Ο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και ∆ήµευσης Εσόδων από Ορισµένες Εγκληµατικές 

Πράξεις (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003. 

(Αναθεώρηση της βασικής νοµοθεσίας, για να συνάδει µε τις σύγχρονες ανάγκες, τις 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υποδείξεις διεθνών οργανισµών.) 

 
● Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2003. 

(Εκσυγχρονισµός των προνοιών του ποινικού κώδικα αναφορικά µε το δικαίωµα της 

ελευθερίας του λόγου και έκφρασης.) 

 
● Ο περί Πολιτικής ∆ικονοµίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003. 

(Παροχή της δυνατότητας τροποποίησης αναστολής ή ακύρωσης διατάγµατος 

φυλάκισης για την είσπραξη καθυστερηµένων δόσεων εξ αποφάσεων χρεών.) 

 
● O περί ∆ικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003. 

(Βελτίωση των διατάξεων της βασικής νοµοθεσίας που αφορούν τις εξετάσεις των 

ασκουµένων δικηγόρων.) 

 
● Ο περί Αστικών Αδικηµάτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2002. 

(Αύξηση των αποζηµιώσεων σε εξαρτώµενους προσώπου που απεβίωσε συνεπεία 

αστικού αδικήµατος από £6.000 σε £10.000 και επέκταση του χρόνου του 

δικαιώµατος έγερσης αγωγής από δύο σε τρία χρόνια.) 
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● Ο περί ∆ικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόµος του 2002. 

(Αύξηση του αριθµού των δικαστών και επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης  των 

δικαστών από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος.) 

 
● Οι περί Φυλακών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2002. 

(Συγκατάθεση των φυλακισµένων για την υποβολή τους  σε ιατρικές εξετάσεις για 

µεταδοτικές ασθένειες.)   

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 

● Ο περί Συναλλαγµατικών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003. 

(Παροχή δυνατότητας στις εµπορικές τράπεζες, ύστερα από έγκριση της Κεντρικής 

Τράπεζας, να εισαγάγουν τη διαδικασία παρουσίασης τραπεζικών επιταγών για 

πληρωµή µέσω ηλεκτρονικών µέσων, αντί µε παρουσίαση του πρωτοτύπου των 

επιταγών.) 

 
● Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2 ) Νόµος του 2003. 

(Παροχή επιδόµατος τέκνου σε όλες τις οικογένειες, ανεξαρτήτως αριθµού τέκνων.) 

 
● Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003.   

(Παραπέµφθηκε και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

(Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε την ανάληψη και άσκηση  

δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων.) 

 
● Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003. 

(Παραπέµφθηκε και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.) 

(Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σε ό,τι αφορά την καθιέρωση της αρχής της 

ενοποιηµένης εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας επί των συνεργατικών 

ιδρυµάτων.) 

 
● Οι περί Παραχώρησης Αφορολόγητου Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2003. 

(Καθορισµός των δικαιούχων χρωµατισµένου γεωργικού πετρελαίου, των  

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους, καθώς και της διαδικασίας απόκτησης 

τέτοιου δικαιώµατος.) 

 
● Οι περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 
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2003. 

(Παροχή ευχέρειας στο συµβούλιο του ΧΑΚ να καθορίζει, µε τη σύµφωνη γνώµη της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόσθετες προϋποθέσεις εισαγωγής τίτλων στο ΧΑΚ, 

καθώς και συνεχείς υποχρεώσεις εκδοτών.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 

● Ο περί Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµος του 2002. 

(Ίδρυση και ρύθµιση της λειτουργίας του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου, 

αποστολή του οποίου είναι η παροχή σε όλους ίσων ευκαιριών µάθησης µε τη 

µέθοδο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από ηλικία, τόπο 

και χρόνο µελέτης, καθώς και η προαγωγή της επιστήµης, της γνώσης, της 

µάθησης, της έρευνας και της διά βίου εκπαίδευσης.) 

 
● Ο περί της Αναγνώρισης της Προσφοράς των Κυπρίων Εθελοντών κατά το Β´ 

Παγκόσµιο Πόλεµο Νόµος του 2002. 

(Αναγνώριση της προσφοράς στον αγώνα για ελευθερία και ειρήνη των Κυπρίων οι 

οποίοι κατετάγησαν σε συµµαχικές δυνάµεις κατά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο.) 

 
● Οι περί Λειτουργίας της Επιτροπής Καταρτισµού και Τήρησης Μητρώου Κυπρίων 

Εθελοντών Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου Κανονισµοί του 2003. 

(Ρύθµιση της λειτουργίας της Επιτροπής Καταρτισµού και Τήρησης Μητρώου 

Κυπρίων Εθελοντών Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου.) 

 
● Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003. 

(Προσωρινή ρύθµιση για αναστολή των εκλογών και για διορισµών νέων µελών 

σχολικών εφοριών.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και  
Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών 

● Ο περί Ορισµένων Νοµικών Προσώπων ∆ηµόσιου ∆ικαίου (∆ιορισµός ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2002. 

(Απαγόρευση συµµετοχής στα διοικητικά συµβούλια ηµικρατικών οργανισµών 

προσώπων που τόσο τα ίδια ή οι στενοί συγγενείς τους έχουν οποιοδήποτε 

επαγγελµατικό ή άλλο συµφέρον συναφές µε τις δραστηριότητες των εν λόγω 

οργανισµών.) 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

● Ο περί ∆ασών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003. 

(Ουσιαστικότερη και αποτελεσµατικότερη προστασία τόσο του δασικού πλούτου ως 

δηµόσιου περιβαλλοντικού αγαθού όσο και συγκεκριµένων δένδρων από την 

αλόγιστη υλοτόµηση.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-
Παθόντων 

● Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (∆ιαχείριση και Άλλα Θέµατα) (Προσωρινές 

∆ιατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003. 

(Βελτίωση της νοµοθεσίας που διέπει τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών 

περιουσιών.) 

 
● Οι περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (∆ιαχείριση και Άλλα Θέµατα) (Προσωρινές 

∆ιατάξεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2003. 

(Βελτίωση της νοµοθεσίας που διέπει τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών 

περιουσιών.) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 
● O περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 

2003. 

(Θέσπιση διατάξεων για τη διευκόλυνση της διακίνησης των Τουρκοκυπρίων και 

των εµπορευµάτων τους στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 

ρυθµίσεις που εντάσσονται στα πλαίσια της δέσµης µέτρων που υιοθέτησε η 

κυβέρνηση αναφορικά µε τους Τουρκοκυπρίους.) 

 
● Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 

2) Κανονισµοί του 2003. 

(Θέσπιση διατάξεων για τη διευκόλυνση της διακίνησης των Τουρκοκυπρίων και 

των εµπορευµάτων τους στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 

ρυθµίσεις που εντάσσονται στα πλαίσια της δέσµης µέτρων που υιοθέτησε η 

κυβέρνηση αναφορικά µε τους Τουρκοκυπρίους.) 

 
● Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 
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3) Κανονισµοί του 2003. 

(Θέσπιση διατάξεων για τη διευκόλυνση της διακίνησης των Τουρκοκυπρίων και  

των εµπορευµάτων τους στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 

ρυθµίσεις που εντάσσονται στα πλαίσια της δέσµης µέτρων που υιοθέτησε η 

κυβέρνηση αναφορικά µε τους Τουρκοκυπρίους.)  

 
● Ο περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 

Νόµος του 2002. 

(Βελτίωση της νοµοθεσίας που διέπει το ΕΤΕΚ, ώστε να καταστεί πιο γρήγορη και 

αποτελεσµατική η εργασία του πειθαρχικού συµβουλίου του ΕΤΕΚ και να 

διαχωριστεί πλήρως το όργανο που υποβάλλει µια καταγγελία από το σώµα που την 

εκδικάζει.) 

   
● Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων 

(Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισµοί του 2003. 

(Κανονιστική ρύθµιση των όρων υπηρεσίας των υπαλλήλων του συµβουλίου.) 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 
● Ο περί Προϋπολογισµού του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου Νόµος του 2003.

(Έγκριση του πρώτου προϋπολογισµού του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου, 

µε βάση τον οποίο δηµιουργούνται οργανικές θέσεις και κατ’ επέκταση τίθενται οι 

βάσεις για εφαρµογή συγκεκριµένης αντιναρκωτικής πολιτικής στη βάση υιοθέτησης 

προληπτικών και θεραπευτικών προγραµµάτων.) 

 
● Ο περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003. 

(Απαγόρευση της λειτουργίας ψυχιατρικών κέντρων χωρίς την άδεια του Υπουργού 

Υγείας.) 

 
● Ο περί Προϋπολογισµού του Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας Νόµος του 2003. 

(Έγκριση του πρώτου προϋπολογισµού του Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας, στον 

οποίο συµπεριλαµβάνονται, εκτός των άλλων, οργανικές θέσεις βασικών στελεχών 

ως πρώτο βήµα για τη λειτουργία του γενικού συστήµατος υγείας.) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
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Τα σηµαντικότερα θέµατα που εξετάστηκαν από τις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 
● Το πόρισµα της Επιτροπής ∆ιερεύνησης αναφορικά µε το ατύχηµα του 

ελικοπτέρου Β-206 L3, που συνέβη στις 10 Ιουλίου 2002. 

 
● Ενηµέρωση αναφορικά µε τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την 

προµήθεια υφάσµατος στολών ασκήσεων παραλλαγής της Εθνικής Φρουράς. 

 
● Μέτρα που λαµβάνονται και τρόποι συντήρησης των τυφεκίων και άλλων όπλων 

που παραχωρούνται σε εφέδρους και εθνοφύλακες για φύλαξη στις οικίες τους. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
● Η ανάγκη επίσπευσης της ίδρυσης και θεσµοθέτησης µητρώου αγροτών και η 

ανάγκη καταβολής µιας αξιοπρεπούς αγροτικής σύνταξης. 

 
● Η λήψη απόφασης για υπαγωγή υπ’  αναδασµό των τουρκοκυπριακών 

ιδιοκτησιών τόσο στις περιοχές όπου το σχέδιο αυτό εφαρµόζεται στο παρόν 

στάδιο όσο και στα µελλοντικά σχέδια αναδασµού και η αντιπροσώπευση των 

Τουρκοκυπρίων ιδιοκτητών από τον κηδεµόνα προστασίας και διαχείρισης των 

τουρκοκυπριακών ιδιοκτησιών σε  όλα τα στάδια εφαρµογής του αναδασµού, 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους. 

 
● Προοπτικές και προβλήµατα του κλάδου γαλακτοκοµίας ενόψει και της 

ευρωπαϊκής εναρµόνισης και διαµόρφωση κατάλληλης πολιτικής για 

αντιµετώπισή τους. 

 
● Η ανάγκη επιδότησης του πετρελαίου για γεωργική χρήση µε σκοπό τη µείωση 

του κόστους και την παραγωγή πιο ανταγωνιστικών προϊόντων. 

 
● Συγκέντρωση και εµπορία σιτηρών ενόψει της ένταξης της Κύπρου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
● Η ανάγκη παραχώρησης νερού από το Νότιο Αγωγό στους παραγωγούς των 
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χωριών Βρυσούλες, Στροβίλια, Φρένναρος, ∆ερύνεια, τα κτήµατα των οποίων 

βρίσκονται στη γραµµή αντιπαράταξης µε σκοπό την αναζωογόνηση της 

ευαίσθητης αυτής περιοχής. 

 
● Οι επιπτώσεις στην κτηνοτροφία από την έκταση των ασθενειών  “τροµώδης 

νόσος” και “βρουκέλλωση”. 

 
● Η ανάγκη επιδότησης του πετρελαίου για µεταφορικούς σκοπούς για τους 

κατοίκους των αποµακρυσµένων περιοχών. 

 
● Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ για τα γεωργικά χρειώδη. 

 
● Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ΣΕΚΕΠ και η ανάγκη άµεσης παραλαβής 

και πληρωµής των ποσοτήτων ελαιολάδου που παρελήφθησαν από τους 

ελαιοπαραγωγούς. 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
● Ενηµέρωση για τη διεξαγόµενη από τις αρµόδιες αρχές έρευνα σχετικά µε την 

ύπαρξη τεχνολογικού εξοπλισµού στο Αρχηγείο Αστυνοµίας για την 

παρακολούθηση τηλεφώνων. 

 
● Η ανάγκη εκσυγχρονισµού του περί Παίδων Νόµου, λαµβάνοντας υπόψη τις 

πρόνοιες της ∆ιεθνούς και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού και η εισαγωγή του θεσµού του Επιτρόπου/Συνηγόρου του Παιδιού. 

 
● Η συµπεριφορά αστυνοµικών οργάνων έναντι αλλοδαπών κατοίκων και ξένων 

επισκεπτών στην Κύπρο. 

 
● Η τακτική της αστυνοµίας στην αντιµετώπιση των µαζικών εκδηλώσεων 

διαµαρτυρίας και πιθανές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

 
● 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. 

 
● Η οργανωµένη ζητιανιά στην Κύπρο. 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εγκληµατικότητα 
● Νεανική παραβατικότητα,  η εµφάνιση του φαινοµένου του “χουλιγκανισµού” 

στην Κύπρο - Αιτίες και πρόληψη. 

 
● Εµπορία και χρήση ναρκωτικών και τρόποι αντιµετώπισης. 

 
● Η απόκρυψη του σοβαρού εγκλήµατος και οι πιθανές ευθύνες της αστυνοµίας. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 

● Ενηµέρωση από τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού  για το 

µέλλον του Κυπριακού ∆ιυλιστηρίου. 

 
● Ενηµέρωση από τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού για τα 

εξαγγελθέντα µέτρα στήριξης των Τουρκοκυπρίων που σχετίζονται µε την 

επιτροπή. 

 
● Η ανάγκη λήψης µέτρων και κινήτρων για ενίσχυση του εσωτερικού τουρισµού. 

 
● Ενηµέρωση για τις επιπτώσεις στον τουρισµό και στον τόπο από ενδεχόµενη 

κρίση στο Ιράκ και τα µελετώµενα µέτρα για αντιµετώπιση της κατάστασης. 

 
● Η ανάγκη εξέτασης και ανάπτυξης νέων µορφών ενέργειας. 

 
● Αθλητικός τουρισµός - Προβλήµατα και προοπτικές. 

 
● Η ανάγκη δηµιουργίας θεσµού του Επιτρόπου Καταναλωτή. 

 
● Η ανάγκη εφαρµογής ολοκληρωµένης ενεργειακής πολιτικής. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
● Το εργασιακό καθεστώς των σχολικών βοηθών σε ειδικά σχολεία και ειδικές 

µονάδες, όπως και των συνοδών παιδιών µε ειδικές ανάγκες σε δηµοτικά 

σχολεία, σχολεία µέσης εκπαίδευσης, νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία, οι οποίοι 

έχουν προσληφθεί µε βάση το Νόµο 113(Ι) 99 περί Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες. 

 
● Ξένοι εργάτες. 
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● Η ανάγκη στελέχωσης και βελτίωσης της αποδοτικότητας των διαφόρων 

τµηµάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 
● Η ανάγκη επέκτασης του χρόνου παραχώρησης άδειας µητρότητας µε 

παράλληλη επέκταση του χρονικού διαστήµατος για το οποίο καταβάλλεται 

επίδοµα µητρότητας. 

 
● Η ανάγκη παροχής κινήτρων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που εργοδοτούν άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες. 

 
● Η ανάγκη σύστασης από µέρους της ∆ηµοκρατίας ΟΚΕ (Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή), όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη της Ρώµης και της 

ενίσχυσης του ρόλου της από τη Συνθήκη της Νίκαιας. 

 
● Η ανάγκη θεσµοθέτησης Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης.  

 
● Η ανάγκη δηµιουργίας Συντονιστικού Φορέα Αναπήρων και η θεσµοθέτηση του 

ρόλου της Κυπριακής Οµοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ). 

 
● 2003:  Ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε αναπηρίες - Οι προσπάθειες της 

κυπριακής κυβέρνησης ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας για εφαρµογή του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου για άτοµα µε αναπηρίες και στη χώρα µας.  

Πολιτικές δράσης, µέτρα στήριξης, ανάγκη δηµιουργίας εθνικού προγράµµατος. 

 
● Η ανάγκη καταρτισµού Μητρώου Αναπήρων και έκδοσης κάρτας αναπηρίας για 

πιο ορθολογιστική και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων των 

αναπήρων. 

 
● Τα προβλήµατα που προκύπτουν από καταγγελίες ξένων εργατών εναντίον 

εργοδοτών τους. 

 
● Τα προβλήµατα που προκύπτουν από τη µη τήρηση των συµβολαίων των ξένων 

εργατών από µερίδα εργοδοτών. 

 
● Η µη εφαρµογή του σχεδίου αυτοεργοδότησης επαναπατριζοµένων και τα 

προβλήµατα που προκύπτουν ένεκα αυτής. 
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Κοινοβουλευτική Επιτρoπή Εσωτερικών 

● ∆ευτεροβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση και ενιαία πολεοδοµική αρχή. 

 
● Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου (προγράµµατα - οικονοµική κατάσταση - 

εργασιακές σχέσεις). 

 
● Πολιτική διαφήµιση. 

 
● Οι πρόσφατα θεσπισθείσες τροπολογίες του εκλογικού νόµου και τα ενδεχόµενα 

προβλήµατα. 

 
● Ενηµέρωση αναφορικά µε τα πρόσφατα δηµοσιευθέντα τοπικά σχέδια. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
● Πρόταση για τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής των Αντιπροσώπων της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

(Πρόνοιες που αφορούν την υποβολή δήλωσης περιουσιακών στοιχείων ή/και 

συµφερόντων από τα µέλη του σώµατος.) 

 
● Εκθέσεις Επιτρόπου ∆ιοικήσεως που αφορούν σηµαντικές περιπτώσεις µη 

συµµόρφωσης των αρµόδιων αρχών προς τις εισηγήσεις της Επιτρόπου, οι 

οποίες περιέχονται στις υπό µελέτη κάθε φορά εκθέσεις. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών 

● Προβλήµατα από την αδικαιολόγητη αύξηση του αναγκαίου εµβαδού τεµαχίου 

γης για ανέγερση µίας κατοικίας. 

 
● Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη µη αποφυλάκιση προσώπων που 

φυλακίζονται για αστικά χρέη και η ανάγκη λήψης διορθωτικών / εναλλακτικών 

µέτρων. 

  
● 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 



 65

εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν την πληρωµή 

χρηµάτων. 

 
● Η ανάγκη διαµόρφωσης κοινής πολιτικής όσον αφορά τα θέµατα επιπέδου 

γνώσης της γλώσσας στα σχέδια υπηρεσίας της δηµόσιας υπηρεσίας. 

 
● Η ανάγκη αναθεώρησης του ποινικού κώδικα. 

 
● Προβληµατισµός για το θέµα της ισόβιας φυλάκισης. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 
● Τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Κύπρο, δηµόσια και ιδιωτική, µε ιδιαίτερη έµφαση 

στα θέµατα αναγνώρισης τίτλων σπουδών. 

 
● Συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. 

 
● Θέµατα που αφορούν τον αθλητισµό και ιδιαίτερα την ανάγκη αντιµετώπισης της 

παρατηρούµενης βίας και ανάρµοστης συµπεριφοράς στα γήπεδα. 

 
● Προβλήµατα που προκύπτουν από τη λειτουργία του θεσµού του ενιαίου λυκείου 

και µελέτη της έκθεσης αξιολόγησης του θεσµού. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών  
● Καθορισµός τιµής µετοχών (φούσκωµα) από εταιρείες που εισήχθηκαν ή 

υπέβαλαν αίτηση για να εισαχθούν στο ΧΑΚ. 

(Εξετάστηκε από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και 

Προϋπολογισµού.) 

. 
● Η καταδολίευση του επενδυτικού κοινού από εταιρείες που υπέβαλαν αίτηση να 

εισαχθούν ή εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 

 
● H υποκλοπή ηλεκτρικού ρεύµατος από υπαλλήλους και καταναλωτές της ΑΗΚ 

και οι τυχόν ζηµιές στα δηµόσια οικονοµικά. 

 
● Οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία µηχανογράφησης της 

δηµόσιας υπηρεσίας και η τυχόν διασπάθιση δηµόσιου χρήµατος. 
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● Οικονοµικές καταστάσεις και έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας για 

την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 

2002. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 
● Οι πιθανές επιπτώσεις στο αρχιτεκτονικό περιβάλλον στα αρχαία ή ιστορικά 

µνηµεία (Κούριο, Τρυπιώτης, Άγ. Ανδρόνικος) από όµορα έργα και κατασκευές. 

 
● Η κυβερνητική πολιτική για το θέµα της προστασίας και διαχείρισης του Ακάµα.   

 
● Οι εργασίες ανέγερσης του νέου δηµοτικού µεγάρου Λευκωσίας και οι 

επιπτώσεις στο ιστορικό και αρχαιολογικό τοπίο της πρωτεύουσας. 

 
● Η παρουσία στεγών από αµιαντόφυλλα σε σχολεία και άλλα δηµόσια κτίρια.  Η 

ανάγκη κατάρτισης ολοκληρωµένων προγραµµάτων αφαίρεσής τους, που να 

λαµβάνει υπόψη τους κανόνες ασφάλειας και υγείας. 

 
● Η σχεδιαζόµενη από τους Βρετανούς εγκατάσταση κεραιών στην αλυκή Λεµεσού 

και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.   

   

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-
Παθόντων 
● Προβλήµατα παθόντων. 

  
● ∆ηµογραφική αλλοίωση των κατεχοµένων.  Εκθέσεις Συµβουλίου της Ευρώπης 

(Κουκώ και Λάκσο). 

 
● Ο εποικισµός των κατεχοµένων, κίνδυνοι και τρόποι αντιµετώπισής τους. 

 
● Ζητήµατα που αφορούν τους εγκλωβισµένους. 

Ειδικότερα: 

α.  Η προσπάθεια αναστήλωσης  της εκκλησίας της ιεράς µονής Αποστόλου 

Ανδρέα. 

β.   Η προοπτική λειτουργίας του ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζοκαρπάσου. 

γ. Η διακίνηση από και προς τα κατεχόµενα προϊόντων από τους 
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εγκλωβισµένους. 

δ.   Η τηλεφωνική επικοινωνία των εγκλωβισµένων µε τις ελεύθερες περιοχές. 

ε.   Η ανάγκη κατ’  οίκον φροντίδας των εγκλωβισµένων. 

στ. Η ανάγκη επιδιόρθωσης των κατοικιών τους. 

ζ.   Η ανάγκη διευκόλυνσης για θέµατα υγείας. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 
● Η ασφάλεια των αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου. 

 
● Ενηµέρωση της επιτροπής για την ανάπτυξη των αερολιµένων Λάρνακας και 

Πάφου µε τη µέθοδο ΒΟΤ. 

 
● Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατασκευή ανισόπεδων κόµβων στον 

παρακαµπτήριο δρόµο Λεµεσού. 

 
● Τα σοβαρά προβλήµατα που δηµιουργούνται στην κυκλοφορία και στους 

καταστηµατάρχες από την κατασκευή της λεωφόρου Στρατηγού Τιµάγια στη 

Λάρνακα και η καθυστέρηση που παρατηρείται στην εκτέλεση του έργου. 

 
● Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι µελέτες του δρόµου τετραπλής κυκλοφορίας 

Ανθούπολης - Παλαιχωρίου. 

 
● Η καθυστέρηση που παρατηρείται στο σχεδιασµό και κατασκευή του 

αυτοκινητοδρόµου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς. 

 
● Τα πολλά θανατηφόρα δυστυχήµατα που έχουν συµβεί στο δρόµο δήµου 

Πέγειας - Αγίου Γεωργίου Πέγειας και τα µέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν. 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 
● Η προγραµµατιζόµενη κατάργηση των υπηρεσιών ογκολογίας από τις ιατρικές 

υπηρεσίες του κράτους. 

Αλλαγή τίτλου και προσθήκη νέων εισηγητών:  

Η λειτουργία του ακτινοθεραπευτικού ογκολογικού τµήµατος του νοσοκοµείου 

Λευκωσίας, η αδρανοποίησή του και οι  επιπτώσεις στην υγεία των 

καρκινοπαθών, όπως και η προώθηση της δηµιουργίας ακτινοθεραπευτικού 

τµήµατος στο νοσοκοµείο Λεµεσού, µετά και την έγκρισή του από το Υπουργικό 
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Συµβούλιο της προηγούµενης κυβέρνησης. 

 
● Προβλήµατα νεφρολογικής κλινικής και µονάδας αιµοδιάλυσης του νοσοκοµείου 

Λάρνακας. 

 
● Η ανάγκη για περαιτέρω διαφώτιση και πληθυσµιακό έλεγχο για την πρόληψη 

του καρκίνου του µαστού και τα µέτρα που λαµβάνονται από διάφορους φορείς.   

 
● Η θεραπεία των ασθενών χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο και το 

εξωτερικό.    Άµεσα µέτρα που  επιβάλλεται να ληφθούν.  

 
● Η καθυστέρηση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην εφαρµογή της νοµοθεσίας 

για το Γενικό Εθνικό Σχέδιο Υγείας και οι επιπτώσεις. 

(Στις 3 Ιουλίου 2003, µε οδηγίες του γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Υγείας, αφαιρέθηκε η λέξη «Εθνικό» από τον τίτλο).  

 
● Οι καταγγελίες για παράλειψη εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας έναντι των 

κινδύνων που προκύπτουν από τη χρήση υλικών από αµιαντοτσιµέντο στα 

συνεργεία του Τµήµατος Υδάτων. 

 
● Η ανάγκη στήριξης από µέρους του κράτους ζευγαριών που αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα τεκνοποίησης - υπογονιµότητας και η ανάγκη νοµοθετικής 

ρύθµισης. 

 
● Η ενδεχόµενη ανάγκη για αύξηση θέσεων για ειδικευόµενους γιατρούς. 

 
● Προβλήµατα λειτουργίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής. 

 
● H ελλιπής λειτουργία του ακτινοθεραπευτικού τµήµατος του Ογκολογικού 

Κέντρου Τράπεζας Κύπρου και τα προβλήµατα που προκαλούνται στους 

ασθενείς. 

 
● Η ανάγκη διασφάλισης της υγείας του καταναλωτικού κοινού σύµφωνα µε τις 

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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Επισκέψεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 
● Επίσκεψη στο φυλάκιο “Κολοκασίδη”. 

Επίσκεψη στο στρατόπεδο Σταυρινάκου (ΕΛ∆ΥΚ). 

( 30.12.2002 ) 

 
● Επίσκεψη στο φυλάκιο “Μπαρσάκ”. 

(3.1.2003) 

 
● Επίσκεψη στο ΓΕΕΦ. 

(19.6.2003) 

 
● Επίσκεψη στο στρατόπεδο Χρίστου Σαµάρα στην Αθαλάσσα για 

παρακολούθηση της διαδικασίας των γραπτών  εξετάσεων για την επιλογή 

των υποψηφίων εφέδρων αξιωµατικών (ΥΕΑ) και υπαξιωµατικών της Εθνικής 

Φρουράς. 

(21.7.2003) 

 
● Επίσκεψη στο Πανεπιστήµιο Κύπρου για την παρακολούθηση της διαδικασίας 

της γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων των γραπτών εξετάσεων των 

υποψηφίων βαθµοφόρων  της 2003 Β΄ ΕΣΟ της Εθνικής Φρουράς.  

(31.7.2003) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα  ∆ικαιώµατα  
● Επίσκεψη στις Κεντρικές Φυλακές. 

(10.6.2003) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
● Επίσκεψη στη γραµµή αντιπαράταξης των κοινοτήτων Βρυσούλων 

Στροβιλιών, Φρεννάρους και ∆ερύνειας. 

(14.11.2002) 
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● Επίσκεψη αντιπροσωπίας στην Αθήνα για τη ∆ιάσκεψη των Επιτροπών 

Γεωργίας των κοινοβουλίων των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υποψήφιων για ένταξη χωρών. 

(17-20.5.2003) 

 
● Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. 

(22.5.2003) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 
● Επίσκεψη στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελένειο  (Κύκλος Β΄). 

Επίσκεψη στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελένειο  (Κύκλος Α΄). 

(13.9.2002) 

 
● Επίσκεψη στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίων Οµολογητών  ( Κύκλος Α΄). 

Επίσκεψη στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίων Οµολογητών  ( Κύκλος Β΄). 

(13.9.2002) 

 
● Επίσκεψη στο  ∆΄ ∆ηµοτικό Σχολείο Λατσιών 

(13.9.2002) 

 
● Επίσκεψη στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα Ανθούπολης. 

(13.9.2002 ) 

 

● Επίσκεψη στο Γυµνάσιο Αραδίππου. 

(25.9.2002) 

 
● Επίσκεψη στο Γυµνάσιο Λειβαδιών. 

(25.9.2002) 

 
● Επίσκεψη στη ∆ιανέλλειο Τεχνική Σχολή Λάρνακας. 

(25.9.2002) 

 
● Επίσκεψη στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας. 

(25.9.2002) 

 
● Επίσκεψη στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ακρόπολης. 
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(4.6.2003) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 
● Επίσκεψη αντιπροσωπίας στην Αθήνα στα πλαίσια της συνάντησης εργασίας 

των Επιτροπών Περιβάλλοντος των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

των προσχωρούντων χωρών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

(30-31.5.2003) 

 
● Επίσκεψη στο Κυπριακό Μουσείο. 

(4.7.2003) 

 
● Επίσκεψη στο Ίδρυµα Λεβέντη.  

(4.7.2003) 

 
● Επίσκεψη στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου 

Κύπρου. 

(4.7.2003) 

 

● Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο Κουρίου. 

(8.7.2003) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων  
● Επίσκεψη στην κοινότητα Κουκλιών για εξέταση των προβληµάτων  που 

αφορούν τις προσβάσεις από τον αυτοκινητόδροµο Λεµεσού - Πάφου προς 

την κοινότητα Κουκλιών και άλλα ορεινά θέρετρα. 

(10.12.2002)   

 
● Επίσκεψη στο δήµο Γεροσκήπου για εξέταση των σπάνιων αρχαιολογικών 

ευρηµάτων που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα εκεί.  

(10.12.2002)  

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 
● Επίσκεψη στο νοσοκοµείο Λάρνακας. 

(17.7.2003) 

 
● Επίσκεψη στο νοσοκοµείο Παραλιµνίου. 
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(17.7.2003) 

 
● Επίσκεψη στο νέο νοσοκοµείο Αµµοχώστου. 

(17.7.2003) 

 
● Επίσκεψη στο νοσοκοµείο Πάφου.   

(31.7.2003) 

 
● Επίσκεψη στο νοσοκοµείο  Πόλης Χρυσοχούς.  

(31.7.2003) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Συναντήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας 
● Συνάντηση µε τον τέως Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Ελλάδος Άκη 

Τσοχατζόπουλο. 

( 27.8.2002) 

 
● Συνάντηση µε τον Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας της Ελλάδος Λάζαρο Λοτίδη. 

(30.9.2002)  

 
● Συνάντηση µε το νέο Υπουργό Άµυνας Κυριάκο Μαυρονικόλα. 

(13.3.2003) 

 
● Συνάντηση µε τους επιτελείς και σπουδαστές της Ναυτικής Σχολής Πολέµου. 

(24.6.2003) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων  
● 

 

Συνάντηση µε το νέο Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Τίµη Ευθυµίου. 

(6.3.2003) 

 
Υπεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών µε την Κεντρική Τράπεζα για 
Θέµατα Παράνοµης Εξαγωγής Συναλλάγµατος 
● Συνάντηση της υπεπιτροπής µε το νέο ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας 

Χριστόδουλο Χριστοδούλου. 

(3.9.2002) 

 
● Συνάντηση της υπεπιτροπής µε αρµόδιους λειτουργούς της Κεντρικής Τράπεζας 

για θέµατα συναλλάγµατος.  

(4.9.2002) 
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● Συνάντηση της υπεπιτροπής µε αρµόδιους λειτουργούς της Κεντρικής Τράπεζας 

για θέµατα συναλλάγµατος. 

(5.9.2002) 

 
● Συνάντηση της υπεπιτροπής µε αρµόδιους λειτουργούς της Κεντρικής Τράπεζας 

για θέµατα συναλλάγµατος. 

(6.9.2002) 

 
● Συνάντηση της υπεπιτροπής µε αρµόδιους λειτουργούς της Κεντρικής Τράπεζας 

για θέµατα συναλλάγµατος. 

(17.9.2002) 

 
● Συνάντηση στη Βουλή µε τον τέως ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και 

αρµόδιους λειτουργούς για θέµατα συναλλάγµατος. 

(6.11.2002) 

(Στόχος των συναντήσεων αυτών, που εντάσσονται στα πλαίσια του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου που ασκεί η επιτροπή, ήταν η δειγµατοληπτική µελέτη 

αριθµού φακέλων που επιλέγηκαν από την επιτροπή µε απώτερο στόχο την 

τεκµηρίωση της υπόνοιας ότι ποσά από εταιρείες εξήχθησαν παράνοµα στο 

εξωτερικό την περίοδο 1999-2001.) 

 
● Συνάντηση µε το Γενικό Ελεγκτή της Σλοβενίας Dr. Vojko Anton Anntonic 

(14.4.2003) 

 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Έλεγχου και Οικονοµικών 
● Συνάντηση µε τη ∆ιερευνητική Επιτροπή για το χρηµατιστήριο.  

(18.12.2002) 

 
● Συνάντηση µε τη ∆ιερευνητική Επιτροπή για το χρηµατιστήριο. 

(19.3.2003) 

 
● Συνάντηση µε τη ∆ιερευνητική Επιτροπή για το χρηµατιστήριο. 

(28.5.2003) 

 
● Συνάντηση µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
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(18.12.2002) 

 
● Συνάντηση µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

(19.3.2003.) 

● Συνάντηση µε το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 

(18.12.2002) 

 
● Συνάντηση µε  το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 

(26.3.2003) 

 
● Συνάντηση µε τον Υπουργό Οικονοµικών. 

(13.6.2003) 

 
●  Συνάντηση µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως και τον Αρχηγό 

Αστυνοµίας. 

(25.6.2003) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εγκληµατικότητα 
● Συνάντηση µε το νέο Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως. 

(19.3.2003) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 
● Συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης της Ελλάδος Άκη Τσοχατζόπουλο. 

(27.8.2002) 

 
● 

 

Συνάντηση µε το νέο Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού Γιώργο 

Λιλλήκα. 

(18.3.2003) 

 
Κοινοβουλευτική  Επιτροπή Εξωτερικών 
● Συνάντηση µε τον υφυπουργό Εξωτερικών της Κούβας Angel Dalmau 

Fernandez. 

(7.10.2002) 

 
● Συνάντηση µε την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του κοινοβουλίου της 

Βαυαρίας. 
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(29.10.2002) 

 
● Συνάντηση µε την πρόεδρο και µέλη της επιτροπής Εξωτερικών της Φινλανδικής 

Βουλής Lllsa Jaakonsaari. 

(27.11.2002) 

● Συνάντηση µε την Οµάδα Φιλίας Ρωσίας - Κύπρου στην Κρατική ∆ούµα.  

(27.5.2003) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

● Συνάντηση µε το νέο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ιάκωβο 

Κεραυνό. 

(13.3.2003) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 
● Συνάντηση µε το νέο Υπουργό Εσωτερικών Ανδρέα Χρίστου. 

(12.3.2003) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
● Συνάντηση µε το νέο Υπουργό Εσωτερικών Ανδρέα Χρίστου. 

(14.4.2003) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών 
● Συνάντηση µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως και το νέο 

Αρχηγό Αστυνοµίας.  

(10.10.2002) 

 
● Συνάντηση µε οµάδα δικαστών και διακεκριµένων δικηγόρων από την Αυστρία. 

(24.10.2002) 

 
● Συνάντηση µε το νέο Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως ∆ώρο 

Θεοδώρου. 

(6.3.2003) 

 
● Συνάντηση µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως  

και τον Αρχηγό Αστυνοµίας για θέµατα αστυνοµίας. 

(10.4.2003) 
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● Συνάντηση µε το νέο Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας Σόλωνα Νικήτα. 

(22.5.2003) 

 
● Συνάντηση µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως και τον Αρχηγό 

Αστυνοµίας για θέµατα αστυνοµίας. 

(3.7.2003) 

 
● Συνάντηση µε το νέο πρόεδρο της Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Μάρκο 

Σπανό. 

(8.7.2003) 

 
Υπεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών για Επαφή Βουλής - 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 
● Συνάντηση µε το Ανώτατο ∆ικαστήριο. 

(30.9.2002) 

 
● Συνάντηση µε το Ανώτατο ∆ικαστήριο. 

(21.5.2003) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 
● Συνάντηση µε αντιπροσωπία της βελγικής Γερουσίας. 

(5.3.2003) 

 
● Συνάντηση  µε το νέο Υπουργό Οικονοµικών Μάρκο Κυπριανού. 

(17.3.2003) 

 
● Συνάντηση µε τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελλάδος Χρ. 

Πάχτα. 

(9.5.2003) 

 
● Συνάντηση µε τον πρόεδρο και τα µέλη του συµβουλίου του ΧΑΚ.  

(12.5.2003) 
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● Συνάντηση µε αντιπροσωπία της Επιτροπής  Οικονοµικής και Νοµισµατικής 

Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

(10.7.2003) 

 
● Συνάντηση µε τον Υπουργό Οικονοµικών της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της 

Γερµανίας Hans Eichel. 

(31.7.2003) 

 
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 
● Συνάντηση µε αντιπροσωπία Βαυαρών εκπαιδευτικών. 

(15.10.2002) 

 
● Συνάντηση µε τον πρόεδρο και τα µέλη του συµβουλίου και τις νέες πρυτανικές 

αρχές του Πανεπιστηµίου Κύπρου. 

(8.11.2002) 

 
● Συνάντηση µε το νέο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού Πεύκιο Γεωργιάδη. 

(11.3.2003) 

 
● Συνάντηση µε αντιπροσωπία της Επιτροπής Επιστήµης, Παιδείας, Πολιτισµού, 

Νεολαίας και Αθλητισµού της Βουλής της Τσεχίας. 

(18.6.2003) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 
● Συνάντηση µε το νέο Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Τίµη Ευθυµίου. 

(14.03.2003) 

 
● Συνάντηση µε εκπροσώπους των µαθητών των δηµοτικών σχολείων ∆ροσιάς 

Λάρνακας και συζήτηση για περιβαλλοντικά θέµατα. 

(28.3.2003) 
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● Συνάντηση µε εκπροσώπους των µαθητών των ∆ηµοτικών Σχολείων Σταυρού 

Λευκωσίας και Φρεννάρους και συζήτηση για περιβαλλοντικά θέµατα. 

(6.6.2003) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων- 
Παθόντων 
● Συνάντηση µε το νέο Υπουργό Οικονοµικών Μάρκο Κυπριανού. 

(19.3.2003) 

 
● Συνάντηση µε το νέο Υπουργό Εσωτερικών Ανδρέα Χρίστου. 

(26.3.2003) 

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

● Συνάντηση µε το νέο Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων Κίκη Καζαµία. 

(18.3. 2003) 

 
● Συνάντηση µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων για ενηµέρωση σε θέµατα 

που άπτονται των αρµοδιοτήτων του υπουργείου του και ειδικότερα για το 

πρόγραµµα δράσης του υπουργείου για τα επόµενα χρόνια.  

(17.6.2003)  

 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

● Συνάντηση µε το συντονιστικό σώµα της Βουλής των Γερόντων. 

(3.10.2002) 

 
● Συνάντηση µε τη νέα  Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνα Ακκελίδου. 

(6.3.2003) 

 
● Συνάντηση µε το διοικητικό συµβούλιο της Πνευµονολογικής Εταιρείας Κύπρου. 

(19.6.2003) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό 

 
2 0 0 2 

 
1. Προεκλογική αποστολή στην Πρώην 

Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.   

 

 26-28 Αυγούστου 

2. Συνεδρία Επιτροπής Νοµικών Υποθέσεων και 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ,  Παρίσι. 

 

 2 Σεπτεµβρίου 

3. Συνεδρία Μόνιµης Επιτροπής της ΚΣΣΕ,  

Λουξεµβούργο. 

 

 2 Σεπτεµβρίου  

4. Συνεδρία Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Ανδρών 

και Γυναικών της ΚΣΣΕ,  Λουξεµβούργο.    

 

 4 Σεπτεµβρίου  

5. 48η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κοινοπολιτειακού 

Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου,  Ναµίµπια.  

 

 7-14 Σεπτεµβρίου  

6. Συνεδρία Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων της 

ΚΣΣΕ,  Παρίσι. 

 

 9 Σεπτεµβρίου 



 81

7. Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης της 

ΚΣΣΕ,  Παρίσι. 

 

 10 Σεπτεµβρίου  

8. Συµµετοχή σε ∆ιάσκεψη Εργασίας για τη 

Γεωργία,  Κοπεγχάγη. 

 

 10-11 Σεπτεµβρίου 

9. Συνεδρία Επιτροπής Συνταγµατικών 

Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Βρυξέλλες. 

 

 11 Σεπτεµβρίου  

10. 8η Σύνοδος της Συνέλευσης για το Μέλλον της 

Ευρώπης,  Βρυξέλλες. 

 

 12-13 Σεπτεµβρίου  

11. Συνεδρία Οµάδας Εργασίας “Χάρτης 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων”,  Βρυξέλλες. 

 

 16-17 Σεπτεµβρίου 

 

12. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για την Πρόληψη και 

Καταπολέµηση της Παράνοµης ∆ιακίνησης 

Ανθρώπων,  Βρυξέλλες. 

 

 18-20 Σεπτεµβρίου 

 

13. Παρακολούθηση των εκλογών στην Πρώην 

Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. 

 

 12-17 Σεπτεµβρίου 

14. Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στην Πορτογαλία. 

 

 18-20 Σεπτεµβρίου 

15. Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στη Ρόδο για 

συµµετοχή στις εκδηλώσεις µνήµης Γιάννου 

Κρανιδιώτη του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου. 

 

 21η-22 Σεπτεµβρίου 

16. ∆ιεθνές Συνέδριο για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

και την Τροµοκρατία (Επιτροπή Νοµικών της 

ΚΣΣΕ),  Χανιά. 

 

 18-21η Σεπτεµβρίου 

17. 4ο Μέρος Συνόδου 2002 της ΚΣΣΕ, 

Στρασβούργο. 

 

 23-27 Σεπτεµβρίου 

18. Απονοµή τιµητικής πλακέτας από τον Πρόεδρο  25 Σεπτεµβρίου  
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της ΚΣΣΕ στον κ. Παναγιώτη ∆ηµητρίου,  

Στρασβούργο. 

 
19. Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης - 

Οµάδα Εργασίας “Ελευθερία, Ασφάλεια και 

∆ικαιοσύνη”,  Βρυξέλλες. 

 

 25 Σεπτεµβρίου  

20. Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στην Αθήνα. 

 

 25 Σεπτεµβρίου  

21. Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης - 

Οµάδα Εργασίας “Ρόλος Εθνικών 

Κοινοβουλίων”,  Βρυξέλλες. 

 

 26 Σεπτεµβρίου  

22. Σύνοδος του Συµβουλίου της 

∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης,  Γενεύη.  

 

 24-27 Σεπτεµβρίου 

23. Συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

∆ιεθνούς Ένωσης Βουλευτών για την 

Προάσπιση της Παλαιστινιακής Υπόθεσης, 

Βηρυτός. 

 

 1η Οκτωβρίου 

24. Συνεδρία Επιτροπής Συνταγµατικών 

Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Βρυξέλλες. 

 

 2 Οκτωβρίου 

25. Συνεδρία Μόνιµης Επιτροπής και ∆ιάσκεψη για 

τη Μεσόγειο της ΚΣ ΟΑΣΕ,  Μαδρίτη. 

 

 2-4 Οκτωβρίου  

26. Συνεδρία Επιτροπής Μετανάστευσης, 

Προσφύγων και ∆ηµογραφίας της ΚΣΣΕ, 

Βρυξέλλες. 

 

 3-4 Οκτωβρίου 

27. 9η Σύνοδος της Συνέλευσης για το Μέλλον της 

Ευρώπης,  Βρυξέλλες. 

 

 3-4 Οκτωβρίου 

28. Κοινοβουλευτική Συνάντηση για την  4-7 Οκτωβρίου 
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Ευρωµεσογειακή Συνεργασία,  Μαρσάλα 

Σικελίας. 

 

29. 9η Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων 

της Κύπρου, Τσεχίας, Εσθονίας, Ουγγαρίας, 

Πολωνίας και Σλοβενίας,  Κρακοβία. 

 

 6-7 Οκτωβρίου  

30. Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης - 

Οµάδα Εργασίας “Επικουρικές Αρµοδιότητες”,  

Βρυξέλλες. 

 

 7 Οκτωβρίου 

31. Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης - 

Οµάδα Εργασίας “Ελευθερία, Ασφάλεια και 

∆ικαιοσύνη”,  Βυξέλλες. 

 

 8 Οκτωβρίου 

32. Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης - 

Οµάδα Εργασίας “Εθνικά Κοινοβούλια”, 

Βρυξέλλες. 

 

 10 Οκτωβρίου 

33. ∆ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Εξωτερικών 

των Χωρών Μελών της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των υπό Ένταξη Χωρών, 

Κοπεγχάγη. 

 

 10-11 Οκτωβρίου 

34. ∆ιάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Υποψήφιων 

για Ένταξη Χωρών,  Κοπεγχάγη. 

 

 15-16 Οκτωβρίου  

35. 27η ∆ιάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών 

Μελών και των Υποψήφιων για Ένταξη Χωρών 

(COSAC),  Κοπεγχάγη. 

 

 16-18 Οκτωβρίου  

36. 3ο Ευρωµεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουµ  17-19 Οκτωβρίου 
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Γυναικών,  Μαδρίτη. 

  
37. Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης της 

ΚΣΣΕ,  Βουδαπέστη. 

 

 23 Οκτωβρίου  

38. Σεµινάριο Μεσογειακού ∆ιαλόγου της Ειδικής 

Οµάδας για τη Μεσόγειο της ΚΣ ΝΑΤΟ σε 

συνεργασία µε τη Βουλή των Ελλήνων,  Ρόδος. 

 

 24-26 Οκτωβρίου 

39. Συνεδρία Επιτροπής Νοµικών και Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ,  Παρίσι. 

 

 28 Οκτωβρίου 

40. ∆ιερευνητική αποστολή του προεδρείου της 

ΚΣΣΕ για την κατάσταση στη Γεωργία.    

 

 28 Οκτωβρίου- 

2 Νοεµβρίου 

41. 10η Σύνοδος της Συνέλευσης για το Μέλλον της 

Ευρώπης,  Βρυξέλλες. 

  

 28-29 Οκτωβρίου 

42. Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης - 

Οµάδα Εργασίας “Ελευθερία, Ασφάλεια και 

∆ικαιοσύνη”, Βρυξέλλες.  

  

 29 Οκτωβρίου 

43. Σεµινάριο  “TRESMED” µε θέµα “The 

consultative role of economic and social 

partners and its contribution to the Euro-

Mediterranean Partnership”,  Κάιρο. 

 

 29-30 Οκτωβρίου 

44. ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για την Ανανέωση της 

Ευρώπης,  Ταλίν.   

 

 30 Οκτωβρίου- 

1η Νοεµβρίου 

 

45. 22η Σύνοδος ΜΚΕ ΕΕ - Κύπρου,  Βρυξέλλες.  

 

 4-5 Νοεµβρίου 

46. Κοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη για τις Εθνικές 

Μειονότητες στη ∆ιευρυµένη Ευρώπη,  

Κοπεγχάγη. 

 

 5-6 Νοεµβρίου 

47. Συµµετοχή Προέδρου Βουλής σε ηµερίδα “Η  6 Νοεµβρίου  
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Κύπρος προ των πυλών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης”,  Αθήνα. 

 
48. Ενηµερωτική επίσκεψη αντιπροσωπίας της ΚΣ 

ΟΑΣΕ στο Γραφείο του ΟΑΣΕ στο Μπακού, 

Αζερµπαϊτζάν. 

 

 6-9 Νοεµβρίου 

49. 11η Σύνοδος της Συνέλευσης για το Μέλλον της 

Ευρώπης,  Βρυξέλλες. 

  

 6-8 Νοεµβρίου 

50. 1η Συνάντηση της Συνταγµατικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας των Βρετανικών Νήσων και της 

Μεσογείου του Κοινοπολιτειακού 

Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου,  Λονδίνο. 

 

 7 Νοεµβρίου 

51. Συνάντηση εργασίας εκπροσώπων των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Περιβάλλοντος 

του ΕΚ, των κοινοβουλίων των χωρών µελών 

της ΕΕ και των υποψήφιων για ένταξη χωρών, 

Κοπεγχάγη.   

  

 14-15 Νοεµβρίου 

52. Συνεδρία Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Ανδρών 

και Γυναικών της ΚΣΣΕ,  Χάγη. 

 

 14-15 Νοεµβρίου 

53. Συνεδρία Μόνιµης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, 

Μάλτα. 

 

 18 Νοεµβρίου  

54. Εργασίες ολοµέλειας Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για τη διεύρυνση,  Στρασβούργο. 

 

 18-20 Νοεµβρίου 

55. Συνεδρία ∆ιεθνούς Γραµµατείας ∆ΣΟ,  Τίρανα. 

 

 18-20 Νοεµβρίου 

56. Συνεδρία Υποεπιτροπής της ΚΣΣΕ για τις 

Σχέσεις µε τις Χώρες µη Μέλη του Συµβουλίου 

της Ευρώπης,  Νέα Υόρκη.  

 

 19-22 Νοεµβρίου 

57. Συνεδρία Υποεπιτροπής Πολιτιστικής  20-23 Νοεµβρίου 
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Κληρονοµιάς της ΚΣΣΕ,  Βενετία. 

 
58. ∆ιάσκεψη Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για 

Ίσες Ευκαιρίες Ανδρών και Γυναικών των 

Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των υπό Ένταξη Χωρών,  Κοπεγχάγη. 

 

 22-23 Νοεµβρίου 

59. Συνεδρία Επιτροπής Νοµικών Υποθέσεων της 

ΚΣΣΕ,  Παρίσι. 

 

 25-27 Νοεµβρίου 

60. 14η Συνάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου µε τους Προέδρους των 

Κοινοβουλίων των Χωρών που Συµµετέχουν 

στη ∆ιαδικασία της ∆ιεύρυνσης,  Βρυξέλλες. 

  

 26 Νοεµβρίου 

61. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της ΚΣ ΟΑΣΕ στο 

Γραφείο του ΟΑΣΕ στο Κιργιστάν. 

 

 1η-3 ∆εκεµβρίου 

62. 2ο Μέρος 48ης Συνόδου της ΚΣ ∆ΕΕ,  Παρίσι. 

 

 2-4 ∆εκεµβρίου 

63. Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης - 

Οµάδα Εργασίας “Ελευθερία, Ασφάλεια και 

∆ικαιοσύνη”, Βρυξέλλες. 

 

 4 ∆εκεµβρίου 

64. Σεµινάριο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ευρώ, 

Βρυξέλλες. 

 

 4-5 ∆εκεµβρίου 

65. 12η Σύνοδος της Συνέλευσης για το Μέλλον της 

Ευρώπης,  Βρυξέλλες. 

 

 5-6 ∆εκεµβρίου 

66. Συνεδρία Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων, 

Υγείας και Οικογενειακών Υποθέσεων της 

ΚΣΣΕ,  Γενεύη. 

  

 16 ∆εκεµβρίου  

67. Συνεδρία Επιτροπής Μετανάστευσης, 

Προσφύγων και ∆ηµογραφίας της ΚΣΣΕ, 

Βουδαπέστη. 

 17-18 ∆εκεµβρίου 
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68. Μετάβαση Προέδρου Βουλής ∆ηµήτρη 

Χριστόφια, για να παραστεί σε συζήτηση στην 

ελληνική Βουλή για το Κυπριακό, κατόπιν 

πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των 

Ελλήνων Απόστολου Κακλαµάνη. 

  

 18 ∆εκεµβρίου 

69. 13η Σύνοδος της Συνέλευσης για το Μέλλον της 

Ευρώπης,  Βρυξέλλες. 

 

 20 ∆εκεµβρίου 

70. Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης - 

Οµάδα Εργασίας “Εξωτερική ∆ράση” - Οµάδα 

Εργασίας “Άµυνα”,  Βρυξέλλες. 

 

 20 ∆εκεµβρίου 

2 0 0 3 
 

71. Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης της 

ΚΣΣΕ,  Παρίσι. 

 

 14 Ιανουαρίου 

72. Συνεδρία Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων 

ΚΣΣΕ,  Παρίσι. 

 

 15 Ιανουαρίου  

73. Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στην Ιταλία. 

 

 19-21η Ιανουαρίου 

74. 14η Σύνοδος της Συνέλευσης για το Μέλλον της 

Ευρώπης,  Βρυξέλλες. 

 

 20-21η Ιανουαρίου 

75. Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης - 

Οµάδα Εργασίας “Κοινωνική Ευρώπη”, 

Βρυξέλλες. 

 

 21η-22 Ιανουαρίου 

76. ∆ιεθνής Κοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη µε την 

ευκαιρία της πεντηκονταετηρίδας του Ινδικού 

Κοινοβουλίου,  Νέο ∆ελχί. 

 

 22-26 Ιανουαρίου 

77. Σεµινάριο που διοργανώνει το TAIEX για την 

προστασία του καταναλωτή,  Βρυξέλλες. 

 23-24 Ιανουαρίου 
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78. Συνεδρία Εκτελεστικού Συµβουλίου Ασιατικών 

Κοινοβουλίων για την Ειρήνη (ΑΑΡΡ),  Πεκίνο. 

 

 24-25 Ιανουαρίου 

79. Έκτακτη Συνεδρία της ∆ιάσκεψης των 

Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 

Κοινοβουλίων της ΕΕ (COSAC),  Βρυξέλλες. 

 

 27-28 Ιανουαρίου 

80. 1οΜέρος Συνόδου 2003 της ΚΣΣΕ, 

Στρασβούργο. 

 

 27-31η Ιανουαρίου 

81. Σεµινάριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τη 

συµµετοχή µελών των κοινοβουλίων των 

υποψήφιων χωρών, αναφορικά µε θέµατα που 

εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση, 

Βρυξέλλες. 

 

 3-4 Φεβρουαρίου 

82. Παρουσία της κ. Ανδρούλας Βασιλείου σε 

συνεδρία της Οµάδας Φιλίας Βελγίου - Κύπρου 

στο Βελγικό Κοινοβούλιο, κατά την οποία 

ενηµέρωσε τα µέλη της οµάδας αναφορικά µε 

τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό. 

  

 4 Φεβρουαρίου 

83. Ευρωµεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουµ - 

Συνάντηση Οµάδας Εργασίας για τη 

Μετανάστευση,  Βρυξέλλες. 

 

 4 Φεβρουαρίου 

84. Ευρωµεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση - 

Οµάδα Εργασίας “4+4”,  Βρυξέλλες. 

 

 5 Φεβρουαρίου 

85. 15η Σύνοδος της Συνέλευσης για το Μέλλον της 

Ευρώπης,  Βρυξέλλες. 

 

 6-7 Φεβρουαρίου 

86. Συνεδρία Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων, 

Υγείας και Οικογενειακών Υποθέσεων της 

ΚΣΣΕ,  Βρυξέλλες. 

 19 Φεβρουαρίου 
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87. 2η Χειµερινή Σύνοδος της ΚΣ ΟΑΣΕ,  Βιέννη. 

 

 20-21η Φεβρουαρίου  

88. 16η Σύνοδος της Συνέλευσης για το Μέλλον της 

Ευρώπης,  Βρυξέλλες. 

 

 27-28 Φεβρουαρίου 

89. Συνεδρία Επιτροπής Νοµικών Υποθέσεων και 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ,  Παρίσι. 

 

 3 Μαρτίου  

90. Επιτροπή για την Τήρηση των Υποχρεώσεων 

και ∆εσµεύσεων των Χωρών Μελών του 

Συµβουλίου της Ευρώπης,  Παρίσι. 

 

 4 Μαρτίου  

91. ∆ιεθνές Συνέδριο για τα Ναρκωτικά,  Αθήνα. 

 

 6-8  Μαρτίου  

92. 4η Ετήσια ∆ιάσκεψη του Κοινοβουλευτικού 

∆ικτύου της Παγκόσµιας Τράπεζας (Επιτροπή 

Οικονοµικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης της 

ΚΣΣΕ),  Αθήνα. 

 

 8-10 Μαρτίου  

93. Σεµινάριο του ΤΑΙΕΧ για την πολιτική του 

ανταγωνισµού,  Βρυξέλλες. 

 

 13-14 Μαρτίου 

94. 17η Σύνοδος της Συνέλευσης για το Μέλλον της 

Ευρώπης,  Βρυξέλλες. 

 

 17-18 Μαρτίου 

95. Συνάντηση του ∆ικτύου Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών για Ίσες Ευκαιρίες Ανδρών και 

Γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (NCEO - 

CCEC),  Αθήνα. 

 

 31η Μαρτίου  

96. 2ο Μέρος Συνόδου 2003 της ΚΣΣΕ, 

Στρασβούργο. 

 

 31η Μαρτίου-4 Απριλίου 

97. Ευρωπαϊκό Συνέδριο “Tα κοινωνικά δικαιώµατα 

µοχλός για την ισότητα - Προτάσεις για το 

 2 Απριλίου  
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Ευρωπαϊκό Σύνταγµα”,  Αθήνα. 

 
98. 18η Σύνοδος της Συνέλευσης για το Μέλλον της 

Ευρώπης,  Βρυξέλλες. 

 

 3-4 Απριλίου 

99. ∆ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Εξωτερικών 

Υποθέσεων των Χωρών Μελών της ΕΕ, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπό Ένταξη 

Χωρών,  Αθήνα. 

 

 3-4 Απριλίου 

100. 108η ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη,  Σαντιάγο. 

 

 6-12 Απριλίου 

101. 59η Σύνοδος Επιτροπής Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων,  Γενεύη. 

 

 2-5 Απριλίου 

102. Σεµινάριο ΤΑΙΕΧ για τη διαχείριση των 

αποβλήτων και την ανακύκλωση (Waste 

Management and Recycling),  Leiden 

Ολλανδίας. 

 

 7-8 Απριλίου 

103. Επίσκεψη Εργασίας του Προέδρου της Βουλής 

στη Μόσχα. 

 

 10 Απριλίου 

104. Συνεδρία της Πολιτικής Οµάδας GUE/NGL,  

Βρυξέλλες. 

 

 23 Απριλίου 

105. 19η Σύνοδος της Συνέλευσης για το Μέλλον της 

Ευρώπης,  Βρυξέλλες. 

 

 24-25 Απριλίου 

106. Συνεδρία Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων 

ΚΣΣΕ,  Βερολίνο. 

 

 28 Απριλίου 

107. Συνεδρία Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων, 

Υγείας και Οικογενειακών Υποθέσεων της 

ΚΣΣΕ,  Βερολίνο. 

 

 29 Απριλίου 

108. Συνεδρία Επιτροπής Νοµικών Υποθέσεων και  30 Απριλίου 
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Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ,  

Βερολίνο. 

 
109. 15η Συνάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου µε τους Προέδρους των 

Κοινοβουλίων των Χωρών που Συµµετέχουν 

στη ∆ιαδικασία της ∆ιεύρυνσης,  Βρυξέλλες. 

  

 29 Απριλίου 

110. 29η ∆ιάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (COSAC),  Αθήνα. 

 

 4-6 Μαΐου  

111. ∆ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Εξωτερικών 

των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών της ΕΕ, 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπό 

Ένταξη Χωρών,  Αθήνα. 

 

 5-6 Μαΐου  

112. Συµµετοχή Κύπριων παρατηρητών στις 

συνεδριάσεις των πολιτικών οµάδων  του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  Βρυξέλλες. 

 

 4-8 Μαΐου  

113. Συµµετοχή Κύπριων παρατηρητών στις 

εργασίες της ολοµέλειας, των επιτροπών και 

των πολιτικών τους οµάδων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο,  Στρασβούργο. 

 

 12-15 Μαΐου  

114. 3η Υποπεριφερειακή ∆ιάσκεψη της ΚΣ ΟΑΣΕ 

για την Προώθηση των Μικροµεσαίων 

Επιχειρήσεων,  Βέρνη. 

 

 13-17 Μαΐου  

115. 20ή Σύνοδος της Συνέλευσης για το Μέλλον της 

Ευρώπης,  Βρυξέλλες.  

 

 15-16 Μαΐου 

116. Συνεδρία Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων της 

ΚΣΣΕ,  Σαράγεβο. 

 

 19-20 Μαΐου  
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117. 4η Κοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη για το Σύµφωνο 

Σταθερότητας,  Βρυξέλλες. 

 

 21η-22 Μαΐου  

118. ∆ιάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκών 

Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της ΕΕ και 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  Αθήνα. 

 

 23-24 Μαΐου  

119. Συνεδρία Προεδρικής Επιτροπής και Μόνιµης 

Επιτροπής της ΚΣΣΕ,  Μολδαβία. 

 

 26-27 Μαΐου  

120. 21η Σύνοδος της Συνέλευσης για το Μέλλον της 

Ευρώπης,  Βρυξέλλες. 

 

 30-31η Μαΐου 

121. 1ο Μέρος της 49ης Συνόδου της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της ∆ΕΕ, 

Στρασβούργο. 

 

 2-4 Ιουνίου 

122. Ετήσιο Συµπόσιο του Οργανισµού “Avenir 

Transports”,  Παρίσι. 

 

 3-4 Ιουνίου 

123. Συµµετοχή Κύπριων παρατηρητών στις 

εργασίες της ολοµέλειας, των επιτροπών και 

των πολιτικών τους οµάδων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο,  Στρασβούργο.  

 

 3-5 Ιουνίου 

124. 22η Σύνοδος της Συνέλευσης για το Μέλλον της 

Ευρώπης,  Βρυξέλλες. 

  

 5-6 Ιουνίου  

125. Συνεδρία Επιτροπής Νοµικών Υποθέσεων και 

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων της ΚΣΣΕ,  Παρίσι. 

 

 5 Ιουνίου  

126. 1o Υπερασιατικό Φόρουµ της ΚΣ ΟΑΣΕ,  

Άλµατυ Καζαχστάν. 

 

 6-11 Ιουνίου 

127. Συνεδρία Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων της 

ΚΣΣΕ,  Αθήνα. 

 

 9-10 Ιουνίου  
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128. Συµµετοχή Κύπριων παρατηρητών στις 

εργασίες των επιτροπών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου,  Βρυξέλλες.  

 

 10 Ιουνίου 

129. 23η Σύνοδος της Συνέλευσης για το Μέλλον της 

Ευρώπης,  Βρυξέλλες. 

 

 12-13 Ιουνίου  

130. 34η Περιφερειακή ∆ιάσκεψη Βρετανικών Νήσων 

και Μεσογείου του Κοινοπολιτειακού 

Κοινοβουλευτικού Συνδέσµου,  Λονδίνο. 

 

 16-20 Ιουνίου 

131. Συνάντηση των προέδρων των Επιτροπών 

Άµυνας των κοινοβουλίων των κρατών µελών 

της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 

υπό ένταξη χωρών και των υποψήφιων για 

ένταξη χωρών,  Αθήνα. 

 

 17 Ιουνίου 

132. Συµµετοχή Κύπριων παρατηρητών στις 

εργασίες της Επιτροπής Εξωτερικών 

Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, 

Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  Βρυξέλλες. 

 

 16-17 Ιουνίου 

133. Συµµετοχή Κύπριων παρατηρητών στις 

εργασίες της ολοµέλειας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου,  Βρυξέλλες. 

 

 18-19 Ιουνίου 

134. 5η ∆ιακοινοβουλευτική Συνάντηση για την 

Προώθηση της Ευρωπαϊκής Εµπειρίας στην 

Ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 

Αθήνα. 

  

 20-21η Ιουνίου 

135. 3ο Μέρος Συνόδου 2003 της ΚΣΣΕ, 

Στρασβούργο. 

 

 23-27 Ιουνίου 

136. Συµµετοχή κ. Βάσου Λυσσαρίδη σε συνεδρία  24 Ιουνίου 
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της πολιτικής του οµάδας στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο,  Βρυξέλλες. 

 
137. Ευρωµεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουµ - 

Οµάδα Εργασίας “Follow-up”,  Βρυξέλλες.  

 

 26-27 Ιουνίου 

138. 10η  Ετήσια Σύνοδος της ∆ΣΟ,  Βίλνιους.  

 

 26-29 Ιουνίου 

139. Συµµετοχή Κύπριων παρατηρητών στις 

εργασίες της ολοµέλειας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου,  Βρυξέλλες. 

 

 30 Ιουνίου-3 Ιουλίου 

140. 24η Σύνοδος της Συνέλευσης για το Μέλλον της 

Ευρώπης,  Βρυξέλλες. 

 

 4 Ιουλίου  

141. 12η Ετήσια Σύνοδος ΚΣ ΟΑΣΕ,  Ρότερνταµ. 

 

 5-9 Ιουλίου 

142. Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης, 

Βρυξέλλες. 

 

 9-10 Ιουλίου  

143. Συνάντηση Επιτροπής για το Μεσανατολικό της 

∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης,  Γενεύη. 

 

 17 Ιουλίου  

144. Επίσκεψη κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας 

στο Αζερµπαϊτζάν. 

 

 28 Ιουλίου-2 Αυγούστου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

Επισκέψεις Προέδρου Βουλής στο εξωτερικό 

  
2 0 0 2 

 
1. Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στην Πορτογαλία 

για συµµετοχή σε εκδήλωση προς τιµή του κ. 

Soares. 

 

18-20 Σεπτεµβρίου 

2. Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στη Ρόδο για 

συµµετοχή στις εκδηλώσεις µνήµης Γιάννου 

Κρανιδιώτη του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου. 

 

 21η-22 Σεπτεµβρίου 

3. Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στην Αθήνα. 

 

 25 Σεπτεµβρίου  

4. Συµµετοχή Προέδρου Βουλής σε ηµερίδα µε τίτλο 

“Η Κύπρος προ των πυλών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης”,  Αθήνα. 

 6 Νοεµβρίου 
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5. 14η Συνάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου µε τους Προέδρους των 

Κοινοβουλίων των Χωρών που Συµµετέχουν στη 

∆ιαδικασία της ∆ιεύρυνσης, Βρυξέλλες. 

  

 26 Νοεµβρίου 

6. Μετάβαση Προέδρου Βουλής ∆ηµήτρη Χριστόφια, 

για να παραστεί σε συζήτηση στην ελληνική 

Βουλή για το Κυπριακό, κατόπιν πρόσκλησης του 

Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Απόστολου 

Κακλαµάνη. 

  

 18 ∆εκεµβρίου 

 
2 0 0 3 

 
7. Επίσκεψη Προέδρου Βουλής στην Ιταλία. 

 

 19-21η Ιανουαρίου 

8. Επίσκεψη Εργασίας του Προέδρου της Βουλής 

στη Μόσχα. 

 

 10 Απριλίου 

9. 15η Συνάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου µε τους Προέδρους των 

Κοινοβουλίων των Χωρών που Συµµετέχουν στη 

∆ιαδικασία της ∆ιεύρυνσης,  Βρυξέλλες. 

  

 29 Απριλίου 

10. ∆ιάσκεψη Προέδρων Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων 

των Χωρών Μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου,  Αθήνα. 

 

 23-24 Μαΐου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Επισκέψεις κοινοβουλευτικών αποστολών και 

συνεδριάσεις επιτροπών στην Κύπρο 

 
2 0 0 2 

 
1. Επίσκεψη οµάδας Βρετανών βουλευτών.  

  

 26-29 Αυγούστου 

2. Συνάντηση της Οµάδας για Θέµατα Μεσογείου 

της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη, Λεµεσός. 

 

 9-10 Σεπτεµβρίου  

 

3. Επίσκεψη της προέδρου της Οµάδας Φιλίας 

Γερµανίας - Κύπρου στη Γερµανική Βουλή. 

 

 16 -18 Σεπτεµβρίου 

4. Επίσκεψη του Προέδρου του Περιφερειακού 

Κοινοβουλίου της Βαλλονίας και 

 14-18 Οκτωβρίου 
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κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας. 

 
5. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Βρετανικής 

Επιτροπής “Φίλοι της Κύπρου”. 

  

 14-18 Οκτωβρίου 

6. Επίσκεψη του Προέδρου της Αυστριακής 

Εθνοσυνέλευσης. 

 

 17-20 Οκτωβρίου 

7. Επίσκεψη του προέδρου και µελών της 

Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του 

Κοινοβουλίου της Τσεχίας.  

 

 20-23 Οκτωβρίου 

8. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Επιτροπής 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου 

της Βαυαρίας.      

 

 27-31η Οκτωβρίου 

9. Επίσκεψη του Εισηγητή της Επιτροπής 

Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής 

Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Jacques Poos. 

 

 28-31η Οκτωβρίου 

10. Επίσκεψη του Εισηγητή της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης για 

τον Εποικισµό των Κατεχοµένων από 

Τούρκους Εποίκους Jaakko Laakso. 

 

 28-30 Οκτωβρίου 

11. Επίσκεψη της προέδρου της Οµάδας Φιλίας 

Φινλανδίας - Κύπρου στο Φινλανδικό 

Κοινοβούλιο. 

 

 29 Οκτωβρίου-1η Νοεµβρίου 

12. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Επιτροπής 

Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

 30-31η Οκτωβρίου 

13. Επίσκεψη του Προέδρου της Γερουσίας των  31η Οκτωβρίου-4 Νοεµβρίου 
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Φιλιππινών. 

 
14. Επίσκεψη της προέδρου και µελών της 

Επιτροπής Εξωτερικών του Κοινοβουλίου της 

Φινλανδίας. 

 

 26-28 Νοεµβρίου 

 

15. Επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου Pat Cox. 

 7-9 ∆εκεµβρίου 

 

2 0 0 3 
 

16. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Επιτροπής 

Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών 

Υποθέσεων της Βελγικής Γερουσίας. 

 

 28 Φεβρουαρίου-7 Μαρτίου 

17. Επίσκεψη προέδρου και µελών της Οµάδας 

Φιλίας Ρωσίας - Κύπρου στη ∆ούµα. 

 

 26-30 Μαρτίου 

18. 23η Σύνοδος Μικτής Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κύπρου. 

  

 22-23 Απριλίου 

19. Επίσκεψη Εργασίας Γάλλων γερουσιαστών 

µελών της Οµάδας “Eυρωπαϊκός 

∆ηµοκρατικός και Κοινωνικός Συναγερµός”. 

  

 21η-27 Μαΐου 

20. Επίσκεψη του Προέδρου της Ιταλικής 

Γερουσίας.   

 

 29-30 Μαΐου 

21. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Μικτής 

Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του 

Ιταλικού Κοινοβουλίου. 

 

 17-19 Ιουνίου 

22. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Επιτροπής 

Επιστήµης, Παιδείας, Πολιτισµού, Νεολαίας 

και Αθλητισµού της Βουλής των 

Αντιπροσώπων της Τσεχίας.  

 17-20 Ιουνίου 
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23. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Βρετανικής 

Επιτροπής “Φίλοι της Κύπρου”.  

  

 22-26 Ιουνίου 

24. Επίσκεψη της προέδρου και µελών της 

Επιτροπής Οικονοµικών και Νοµισµατικών 

Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

 9-11 Ιουλίου 

25. Επίσκεψη αντιπροσωπίας της Βουλής των 

Ελλήνων. 

 

 18-20 Ιουλίου 

 

26. Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της 

Αντιπροσωπίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και Εισηγητή 

για την Κύπρο Christian Philip. 

 

 20-22 Ιουλίου 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

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 
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• Ιράν • Ρωσία 

• Ιρλανδία • Σλοβενία 

• Ισραήλ • Σρι Λάνκα 

• Ιταλία • Συρία 

• Καναδάς • Τσεχία 

• Κούβα • Φινλανδία 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

Τα σηµαντικότερα σχέδια νόµου/κανονισµοί που ψηφίστηκαν/εγκρίθηκαν από 

την ολοµέλεια και αφορούν την εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

• Ο περί Ίσης Αµοιβής µεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για 

Εργασία Ίσης Αξίας Νόµος του 2002.  

 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της 

ισότητας των αµοιβών µεταξύ των εργαζόµενων ανδρών και γυναικών και σχετικά 

µε το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακρίσεων στη µεταχείριση λόγω φύλου.) 

 
• Ο περί της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα Νόµος του 2002. 

 (Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο αναφορικά µε 

την εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος.) 

 
• Ο περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση Νόµος του 2002. 
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 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της 

ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών αναφορικά µε την πρόσβαση στην 

απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και προώθηση και στις συνθήκες 

εργασίας.) 

 
• Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόµος του 2002.   

 (Ελευθεροποίηση του τοµέα των αεροµεταφορών, εκσυγχρονισµός της σχετικής 

νοµοθεσίας και εναρµόνισή της µε την αντίστοιχη κοινοτική.) 

 
• Ο περί Κανονισµών Ασφάλειας ∆ιαβαθµισµένων Πληροφοριών, Εγγράφων και 

Υλικού και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2002. 

 (Καθορισµός των θεµελιωδών αρχών και προδιαγραφών ασφαλείας και 

καθορισµός των κατάλληλων µέτρων για τη διευκόλυνση της υλοποίησης και 

τήρησης ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ασφαλείας διαβαθµισµένων 

πληροφοριών, εγγράφων και υλικού, το οποίο θα καλύπτει το Συµβούλιο και τα 

κράτη µέλη, προκειµένου να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες του Συµβουλίου σε 

τοµείς που απαιτείται εµπιστευτικότητα.) 

 
• Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

και της Εξοικονόµησης Ενέργειας Νόµος του 2003.   

 (Θέσπιση νοµοθεσίας που επιτρέπει στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία να προωθεί 

προγράµµατα που στοχεύουν στην εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας και στην εξοικονόµηση ενέργειας, σύµφωνα µε το κοινοτικό κεκτηµένο.) 

 
• Ο περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµος του 

2003.  

 (Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε τις πρόνοιες του κοινοτικού κεκτηµένου 

σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης.) 

 
• Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003. 

 (Τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας για τους πρόσφυγες για σκοπούς  

εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα του ασύλου.) 

 
• Ο περί Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών Νόµος του 2003.  
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 (Ίδρυση και λειτουργία του Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών και καθορισµός των 

σκοπών, καθηκόντων, εξουσιών και αρµοδιοτήτων του, όπως αυτά καθορίζονται 

από µια σειρά κοινοτικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.) 

 
• Ο περί της Καταπολέµησης των Καθυστερήσεων Πληρωµών στις Εµπορικές 

Συναλλαγές Νόµος του 2003. 

 (Εναρµόνιση της ηµεδαπής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο που ρυθµίζει το 

ζήτηµα της καταπολέµησης των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 

συναλλαγές, µέσω της καταβολής τόκων υπερηµερίας.) 

 
• Ο περί της Ελεύθερης ∆ιακίνησης και ∆ιαµονής των Υπηκόων των Κρατών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους Νόµος του 2003. 

 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο που προνοεί για την ελεύθερη διακίνηση 

και διαµονή των υπηκόων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

µελών των οικογενειών τους.) 

 
• Ο περί του ∆εύτερου Γενικού Συστήµατος Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών 

Προσόντων Νόµος του 2003. 

 (Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της ελεύθερης διακίνησης 

ατόµων σχετικά µε ένα δεύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση 

τουλάχιστον ενός έτους ή ισοδύναµης διάρκειας µερικής παρακολούθησης.) 

 
• Ο περί Εργοδοτουµένων µε Εργασία Ορισµένου Χρόνου (Απαγόρευση ∆υσµενούς 

Μεταχείρισης) Νόµος του 2003. 

 (Βελτίωση σύµφωνα µε το κοινοτικό κεκτηµένο της ποιότητας της εργασίας 

ορισµένου χρόνου µε τη διασφάλιση της εφαρµογής της αρχής της µη διάκρισης 

και αποτροπή της κατάχρησης που προκαλείται από τη χρησιµοποίηση διαδοχικών 

συµβάσεων ή εργασιακών σχέσεων ορισµένου χρόνου.) 

 
• Ο περί  Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµος του 2003. 

 (Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο σε ό,τι αφορά 

την αγορά ηλεκτρισµού, µε τη δηµιουργία του απαραίτητου νοµοθετικού πλαισίου 

και δοµής για τη ρύθµιση της αγοράς ηλεκτρισµού στην Κύπρο.) 
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• Ο περί Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόµος του 2003.  

 (Εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο που αφορά το 

συντονισµό των διαδικασιών για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών, 

συµβάσεων δηµόσιων προµηθειών και συµβάσεων δηµόσιων έργων.) 

 
• Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας 

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

∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας 

της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και 

της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικός) Νόµος του 

2003. 

 (Κύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.) 
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