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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 5 

Μαΐου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. α.   Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) (Τροποποιητικός)  

Νόμος του 2021. 

 (Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.062.056-2021) 

β.    Ο περί Χώρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.210-2021) 

γ.   Οι περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου και Τέλη) Κανονισμοί 

του 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.058.056-2021) 

δ.   Η μη εφαρμογή του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου 

και τα προβλήματα που δημιουργούνται. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας 

Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Νίκου Σύκα) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.190-2021) 



Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου και των κανονισμών, 

καθώς και του εγγραφέντος με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου θέματος.  

Σκοπός των υπό αναφορά σχεδίων νόμου και των κανονισμών είναι η αναθεώρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την εκπομπή ήχου από κέντρα αναψυχής, ώστε να 

καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή της. 

Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και 

αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Συνάντηση της επιτροπής με αντιπροσωπία του Γραφείου Δημοκρατικών 

Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του Οργανισμού για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). 

(Αρ. Φακ. 23.07.008.009) 

Η επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, δέχθηκε αντιπροσωπία του Γραφείου Δημοκρατικών 

Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και 

τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), αποτελούμενη από τους συμβούλους κ. Vladimir 

Misev και Kseniya Dashutsina. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε, αφενός, στην έκθεση του υπό αναφορά Γραφείου 

αναφορικά με τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την 30ή Μαΐου 2021, η οποία 

εστίασε στην αξιολόγηση της εγγραφής των εκλογέων, στο πλαίσιο χρηματοδότησης 

της προεκλογικής εκστρατείας και στην κάλυψη των εκλογών από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης αναφορικά με τις εν λόγω εκλογές και, αφετέρου, στις συστάσεις του 

ΟΑΣΕ, με στόχο τη βελτίωση της εκλογικής διαδικασίας και τη συμμόρφωση με τις 

διεθνείς υποχρεώσεις και τα πρότυπα που αφορούν τη διενέργεια εκλογών στη βάση 

της προαγωγής της δημοκρατίας. 
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Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του 
παρόντος δελτίου τύπου, όπως και η  έκδοση, εκτέλεση, μεταμόρφωση (download), μετάφραση, 
τροποποίηση, διασκευή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, 
του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της 
δικαιούχου της ιστοσελίδας www.parliament.cy. 
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