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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

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

2 Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.082-2022) 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει σε επόμενη συνεδρία της τη συζήτηση επί της 

πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας είναι η παράταση της ισχύος των 

αδειών παροχής διευκολύνσεων οι οποίες βρίσκονταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 

2019 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2024 και η προκήρυξη προσφορών για τις εν λόγω 

άδειες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, με απώτερο στόχο την πληρέστερη, σαφέστερη 

και πιο σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν όσον αφορά τη 

χορήγηση αδειών παροχής διευκολύνσεων.   

 

 



2. Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 

Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.100-2021) 

3. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ, ο κίνδυνος δημιουργίας ολιγοπωλιακών 

καταστάσεων και οι επιπτώσεις στη διαφάνεια, την πλήρη ενημέρωση και τη 

δημοκρατία. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.166-2021) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας 

είναι η αναθεώρηση των περιορισμών που ισχύουν για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, 

εγκατάστασης και λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οι οποίοι 

αφορούν στην κατοχή μετοχών τόσο στην ενδιαφερόμενη εταιρεία όσο και από την εν 

λόγω εταιρεία σε άλλους οργανισμούς. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης νόμου και του εγγραφέντος με τη διαδικασία 

του αυτεπαγγέλτου θέματος, η επιτροπή εξέτασε ζητήματα τα οποία άπτονται του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Κύπρο και της 

ανάγκης διασφάλισης της πολυφωνίας και της διαφάνειας, καθώς και της βιωσιμότητας 

των  μέσων μαζικής ενημέρωσης ως ιδιωτικών επιχειρήσεων.   

Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και 

αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί της πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 

4. Οι συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών, μέτρα πρόληψης και 

αποκατάστασης. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Εσωτερικών, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.1138-2021) 



Στο πλαίσιο της συζήτησης του πιο πάνω θέματος, η επιτροπή αποφάσισε όπως σε 

επόμενη συνεδρία της συνεχίσει τη συζήτηση επί προσχεδίου έκθεσης προς την 

ολομέλεια του σώματος αναφορικά με τα διαμειφθέντα στο πλαίσιο των κοινών 

συνεδριάσεων των υπό αναφορά επιτροπών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο 

του 2021.  

 

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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