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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

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

23 Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 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 συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου και κανονισμών, 

καθώς και του εγγραφέντος με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου θέματος. Σκοπός των 

υπό αναφορά σχεδίων νόμου και 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 

άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας διατυπώθηκαν 

προβληματισμοί και απόψεις τόσο από μέλη της επιτροπής όσο και από εκπροσώπους 

των εμπλεκόμενων φορέων.  

Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της επιτροπής. 

 

2. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του 

υπεδάφους στην κοινότητα Πισσουρίου. 

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

Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Αλεξάνδρας Ατταλίδου) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.187-2021) 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή ενημερώθηκε από τους κυβερνητικούς 

αρμοδίους και τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με τα 

προβλήματα καθιζήσεων/κατολισθήσεων, υποχωρήσεων και διαρρήξεων του εδάφους 

που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι 

σήμερα και τις προγραμματιζόμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση του υπό αναφορά 

προβλήματος σύμφωνα και με τη διενεργηθείσα μελέτη των αρμόδιων κρατικών 

αρχών. Ως εκ τούτου, η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη λήψης των κατάλληλων 

μέτρων για σκοπούς ασφάλειας των κατοίκων της επηρεαζόμενης περιοχής.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών 
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Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 
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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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