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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

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

12 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. α.   Η ανάγκη για διασφάλιση της ελευθερίας του τύπου, της αμεροληψίας και 

της δημοσιογραφικής δεοντολογίας στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, με 

αφορμή το πρόσφατο περιστατικό παραίτησης δημοσιογράφου από την 

παρουσίαση τηλεοπτικής εκπομπής. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών)  

  (Αρ. Φακ. 23.04.039.110-2022) 

β.   Το πρόσφατο περιστατικό ακύρωσης φιλοξενίας γνωστού δημοσιογράφου 

σε τηλεοπτική εκπομπή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Άριστου Δαμιανού και 

Γιώργου Κουκουμά) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.1083-2021) 

γ. Ο ρόλος του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ως δημόσιας 

ραδιοτηλεόρασης και οι καταγγελίες για παρεμβάσεις με σκοπό τη διακοπή 



εκπομπής που είχε ήδη τύχει έγκρισης από τις εσωτερικές διαδικασίες του 

ιδρύματος. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Στέφανου Στεφάνου, Άριστου 

Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή, Αλεξάνδρας Ατταλίδου και 

Αλέκου Τρυφωνίδη) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.197-2021) 

δ.   Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από το ενδεχόμενο άσκησης λογοκρισίας σε 

δημοσιογράφους και ΜΜΕ. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.167-2021) 

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τα πιο πάνω θέματα, η επιτροπή εξέτασε ζητήματα τα 

οποία άπτονται εν γένει της λειτουργίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του 

ρόλου του ως δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ειδικότερα, η επιτροπή συζήτησε με τους 

εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων θέματα λογοκρισίας, παρεμβάσεων και 

παραβίασης των δημοσιογραφικών θεσμίων, ειδικότερα όσον αφορά συγκεκριμένα 

περιστατικά τα οποία είδαν προσφάτως το φως της δημοσιότητας και σε συνάρτηση με 

την ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας του τύπου, της αμεροληψίας και της 

δημοσιογραφικής δεοντολογίας.  

 

2. Συνάντηση της επιτροπής με εκπροσώπους του Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.07.008.009) 

 Η επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους του 

ΕΤΕΚ. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο του ΕΤΕΚ ως θεσμοθετημένου τεχνικού 

συμβούλου του κράτους σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του, όπως είναι, 

μεταξύ άλλων, η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου που αφορά την τοπική 

αυτοδιοίκηση, ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών αδειοδότησης οικοδομών, η 

διαχείριση ζητημάτων που αφορούν τις εγκαταλειμμένες οικοδομές και η ανάγκη για 

τακτική επιθεώρηση των οικοδομών. Περαιτέρω, συζητήθηκε η ανάγκη προώθησης και 

θέσπισης νέων νομοθετικών ρυθμίσεων.  



 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών 

parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η 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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