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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

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

16 Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.254-2019) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων,  τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης στρατηγικών 

αναπτύξεων στη Δημοκρατία. 

Η επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου και στο πλαίσιο αυτό 

διατυπώθηκαν από μέλη της προβληματισμοί και επιφυλάξεις και ζητήθηκαν πρόσθετα 

στοιχεία και επεξηγήσεις από τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων.  

 

2. Οι σοβαροί κίνδυνοι που εγκυμονούν από τις κατολισθήσεις βράχων για τις 

οικίες της περιοχής που γειτνιάζουν με το Σκαλί Αγλαντζιάς και η ανάγκη λήψης 

άμεσων μέτρων για τη μακροπρόθεσμη επίλυση του προβλήματος. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών) 



(Αρ. Φακ. 23.04.038.172-2021)  

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή ενημερώθηκε από τον δήμαρχο Αγλαντζιάς και 

τους υπηρεσιακούς παράγοντες του δήμου Αγλαντζιάς, καθώς και τους κυβερνητικούς 

αρμοδίους αναφορικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του υπό 

αναφορά προβλήματος. Όπως επισημάνθηκε, λόγω της κατολίσθησης βράχων στην 

εν λόγω περιοχή επηρεάστηκαν τόσο κρατικά τεμάχια γης όσο και ιδιωτικές περιουσίες. 

Ως εκ τούτου, αντικείμενο συζήτησης στην επιτροπή αποτέλεσε η ανάγκη λήψης 

πάραυτα επιπρόσθετων μέτρων για σκοπούς ασφάλειας των κατοίκων της 

επηρεαζόμενης περιοχής και προστασίας των περιουσιών τους.  

 

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) 

Η επιτροπή υιοθέτησε προσχέδιο 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 και το εν λόγω 

προσχέδιο θα προωθηθεί προς μελέτη και έγκριση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. 

 

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  
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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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