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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

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

17 Νοεμβρίου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2023 Νόμος 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.213-2022) 

 Η επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η έγκριση 

πληρωμής από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ποσού ύψους €2.935.473 για τη 

χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους του 

ΚΥΠΕ για ορισμένα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του, καθώς και για 

επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού και αποφάσισε την προώθηση 

του εν λόγω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

 

2. α.   Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας)  



(Αρ. Φακ. 23.02.063.075-2022) 

β.   Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας)  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.077-2022) 

 Η επιτροπή προέβη σε κατ’ άρθρον συζήτηση της δεύτερης πρότασης νόμου.  

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τη 

διενέργεια ελέγχου για τη στατική επάρκεια και την πολεοδομική καταλληλότητα των 

οικοδομών από επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο ΕΤΕΚ για σκοπούς εξασφάλισης 

πιστοποιητικού καταλληλότητας των οικοδομών. 

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι επίσης η εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά 

με τον έλεγχο της στατικής επάρκειας και πολεοδομικής καταλληλότητας των 

οικοδομών και, επιπροσθέτως, η εισαγωγή ρυθμίσεων για την ποινικοποίηση της 

χρήσης οικοδομής η οποία είναι ακατάλληλη για ανθρώπινη οίκηση και της παράλειψης 

συμμόρφωσης προσώπου με ειδοποίηση για την επισκευή επικίνδυνης οικοδομής, την 

εξώδικη ρύθμιση ορισμένων εκ των προβλεπόμενων αδικημάτων, καθώς και την 

επιβολή τόκου, σε περίπτωση μη καταβολής από επηρεαζόμενο ιδιοκτήτη της δόσης 

που του αναλογεί για σκοπούς κατασκευής, επανακατασκευής ή βελτίωσης οδού. 

Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκαν τόσο από μέλη της επιτροπής όσο και από τους 

εκπροσώπους των αρμόδιων υπηρεσιών απόψεις και προβληματισμοί επί των 

προνοιών της δεύτερης πρότασης νόμου.  

Η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση, αποφάσισε όπως συνεχίσει 

τη συζήτηση της δεύτερης πρότασης νόμου 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 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 οι 

οποίοι 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, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση, 

αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί της πιο πάνω πρότασης νόμου σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

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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