
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

                                    

21 Νοεμβρίου 2022 

Αρ.  463/2022                                                                                  

 

  

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρία της σήμερα, 

Δευτέρα, 21η Νοεμβρίου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών 

και εμπλεκόμενων φορέων, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2023 Νόμος 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.215-2022) 

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

διάθεσης από το Ταμείο της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ποσού ύψους 

€2.038.596 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της 

Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για ορισμένα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας 

της, 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 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.   Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022. 

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

Λευκωσίας) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.072-2022) 

ε.   Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022. 

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

Λευκωσίας) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.073-2022) 

 Η επιτροπή προέβη σε συζήτηση επί της αρχής της τέταρτης και της πέμπτης 

πρότασης νόμου.  

Σκοπός του πρώτου, δεύτερου και τρίτου σχεδίου νόμου είναι η αναθεώρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την εκπομπή ήχου από κέντρα αναψυχής, ώστε να 

καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή της. 

Σκοπός της τέταρτης πρότασης νόμου είναι ο καθορισμός της εκπομπής υπερβολικού 

ήχου ως οχληρία και η επιβολή εξώδικου προστίμου σε περίπτωση παράλειψης 

συμμόρφωσης με δικαστικό διάταγμα που εκδόθηκε αναφορικά με την εν λόγω 

εκπομπή ήχου. 

Σκοπός της πέμπτης πρότασης νόμου είναι η εισαγωγή διατάξεων αναφορικά με την 

αδειοδότηση της χρήσης οικοδομών ή υποστατικών που εκπέμπουν ηχογραφημένη ή 

ζωντανή μουσική. 

Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών 

και των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με την τέταρτη πρόταση νόμου και την 



πέμπτη πρόταση νόμου και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί των εν λόγω 

προτάσεων 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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