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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

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

8 Σεπτεμβρίου 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 την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός 

του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης 

στρατηγικών αναπτύξεων στη Δημοκρατία. 

Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκαν από μέλη της επιτροπής προβληματισμοί και 

επιφυλάξεις και ζητήθηκαν πρόσθετες επεξηγήσεις από τους εκπροσώπους των 

αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων. 

 

2. Η ραγδαία αύξηση των ενοικίων παγκύπρια, τα προβλήματα που επηρεάζουν 

κυρίως τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και η ανάγκη λήψης μέτρων για την 

αντιμετώπισή τους και διαμόρφωσης ενιαίας στεγαστικής πολιτικής. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.159-2021) 



 Στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή εξέτασε ζητήματα τα οποία άπτονται των 

προβλημάτων στέγασης που αντιμετωπίζουν ομάδες πληθυσμού στην Κύπρο και 

ιδιαίτερα οι φοιτητές εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των ενοικίων παγκύπρια. 

Ειδικότερα, η επιτροπή ενημερώθηκε από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αναφορικά 

με την εφαρμογή των υφιστάμενων στεγαστικών σχεδίων και τα μέτρα που έχουν 

ληφθεί ή/και προγραμματίζεται να ληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

στέγασης και για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. 

 

3. Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.123-2022) 

 Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, για το οποίο δεν 

υποβλήθηκαν τροπολογίες, στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

 

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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