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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη,
24 Νοεμβρίου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και
εμπλεκόμενων φορέων, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

1.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2023 Νόμος
του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.214-2022)
Η επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η έγκριση
διάθεσης από το Ταμείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ποσού ύψους
€37.826.363 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.
Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους του
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) και των αρμόδιων υπουργείων, μεταξύ άλλων,
για ορισμένα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του ΡΙΚ και των νέων κτιριακών
του εγκαταστάσεων, καθώς και για επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά
προϋπολογισμού και αποφάσισε την προώθηση του εν λόγω νομοσχεδίου στην
ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

2.

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.002-2022)
Η επιτροπή προέβη σε συζήτηση επί της αρχής του νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου
είναι να παρασχεθεί η δυνατότητα σε ενυπόθηκο δανειστή να προβαίνει ηλεκτρονικά
στην εξάλειψη της υποθήκης, σε περίπτωση εξόφλησης της υποθήκης από τον
ενυπόθηκο οφειλέτη, τον εγγυητή ή άλλως πως.
Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών
και των εμπλεκόμενων φορέων και στο πλαίσιο αυτό εκφράσθηκαν από μέλη της
επιτροπής προβληματισμοί και επιφυλάξεις και ζητήθηκαν πρόσθετες επεξηγήσεις.
Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου σε επόμενη
συνεδρία της.
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