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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

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

7 Ιουλίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Χρύση Παντελίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας)  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.097-2022) 

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

είναι η σύνταξη και δημοσιοποίηση έκθεσης από τον Γενικό Έφορο Εκλογής, εντός έξι 

(6) μηνών από την ημερομηνία κάθε εκλογής, αναφορικά με τους εγγεγραμμένους 

εκλογείς οι οποίοι δεν ψήφισαν, με απώτερο στόχο την καλύτερη αξιολόγηση των 

δεδομένων της αποχής. 

Στο πλαίσιο αυτό η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των αρμόδιων 

υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη 

συζήτηση επί των προνοιών της πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

 



2. Η τοποθέτηση συρματοπλέγματος μήκους έντεκα χιλιομέτρων στη γραμμή 

κατάπαυσης του πυρός και τα προβλήματα που δημιουργούνται στις γύρω 

κοινότητες. 

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

Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.1077-2021) 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή ενημερώθηκε από τους κυβερνητικούς 

αρμοδίους για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί όσον αφορά την τοποθέτηση 

συρματοπλέγματος στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός για σκοπούς αποτροπής της 

παράνομης μετανάστευσης. Επιπροσθέτως, οι εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων 

κοινοτήτων ενημέρωσαν την επιτροπή αναφορικά με τα προβλήματα που 

δημιουργούνται στην περιοχή λόγω της τοποθέτησης αυτού, ειδικότερα όσον αφορά 

την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια, την ελεύθερη διακίνηση και την αξιοποίηση των 

περιουσιών των κατοίκων.  

 Ως εκ τούτου, η επιτροπή επισήμανε την αναγκη λήψης των κατάλληλων μέτρων για 

την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της τοποθέτησης συρματοπλέγματος στη γραμμή 

κατάπαυσης του πυρός  για τους κατοίκους των επηρεαζόμενων κοινοτήτων. 
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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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