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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

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

27 Οκτωβρίου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

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

(Αρ. Φακ. 23.01.060.254-2019) 

 Η επιτροπή ολοκλήρωσε 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.  

 Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της.  

 

2. Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.122-2022) 



Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση επί του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του βασικού νόμου, ώστε μεταξύ άλλων να 

επέλθει πλήρης συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες 

για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. 

Η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση, αποφάσισε να τοποθετηθεί 

επί των προνοιών του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 

Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.100-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση επί της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της 

οποίας είναι η αναθεώρηση των περιορισμών που ισχύουν για τη χορήγηση αδειών 

ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 

και αφορούν στην κατοχή μετοχών τόσο στην ενδιαφερόμενη εταιρεία όσο και από την 

εν λόγω εταιρεία σε άλλους οργανισμούς. 

Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών 

και των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί της 

πιο πάνω πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της.  

 

4. Ο περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.  

(Πρόταση νόμου του κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ) 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.040-2019) 

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

είναι ο εκσυγχρονισμός ορισμένων διατάξεων του βασικού νόμου. 

Η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών 

και των εμπλεκόμενων φορέων ότι η εκτελεστική εξουσία έχει προβεί στην ετοιμασία 

προσχεδίων νομοσχεδίου και κανονισμών για την εξ ολοκλήρου αναθεώρηση του 



νομοθετικού πλαισίου, στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, συναφείς με αυτές 

που περιλαμβάνονται στην υπό εξέταση πρόταση νόμου πρόνοιες.  

Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της επιτροπής. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 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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