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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

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

9 Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. Ο περί Αλλοδαπών και  Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2021. 

(Πρόταση νόμου της κ. Σάβιας Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.102-2021) 

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

είναι η τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και  Μεταναστεύσεως Νόμου, ώστε για 

σκοπούς έκδοσης, τροποποίησης ή ανανέωσης ενιαίας άδειας να απαιτείται από τον 

υπήκοο τρίτης χώρας η κατοχή έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου 

ισχύος ενός τουλάχιστον έτους κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης για έκδοση ή 

τροποποίηση ενιαίας άδειας και ισχύος έξι τουλάχιστον μηνών για ανανέωση της εν 

λόγω άδειας, αντί δύο τουλάχιστον ετών, όπως ισχύει σήμερα.  

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία παρευρέθηκε στη συνεδρία της 

επιτροπής εισηγήθηκε επιμέρους τροποποιήσεις στο κείμενο της πρότασης νόμου και, 

ως εκ τούτου, η επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της.   



 

 

2. Οι περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) 

Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.044-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι 

η θέσπιση κανονισμών για τη λειτουργία του Ταμείου Ευημερίας του Προσωπικού του 

Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων. 

Η επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των κανονισμών, άκουσε τις απόψεις 

των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη 

συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. 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. 
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