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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

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

18 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

 (Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου, και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.082-2022) 

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

είναι η παράταση της ισχύος των αδειών παροχής διευκολύνσεων οι οποίες ευρίσκοντο 

σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Προστασίας της Παραλίας 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2024 και η προκήρυξη 

προσφορών για τις εν λόγω άδειες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και 

αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί των προνοιών της πρότασης νόμου σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 



2. Η ανάγκη εξεύρεσης λύσης αναφορικά με την ανισότητα που υπάρχει στα 

ενοίκια μεταξύ των βιομηχανικών περιοχών και των βιοτεχνικών ζωνών. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.161-2021) 

Στο πλαίσιο της συζήτησης για το πιο πάνω θέμα, η επιτροπή εξέτασε ζητήματα τα 

οποία άπτονται παραπόνων που υποβλήθηκαν από μισθωτές τεμαχίων κρατικής 

ιδιοκτησίας σε βιοτεχνικές ζώνες οι οποίοι κλήθηκαν να καταβάλουν στο κράτος 

ιδιαίτερα αυξημένα ενοίκια και δη αναδρομικά από το έτος 2014, λόγω της 

διενεργηθείσας επανεκτίμησης της αξίας της γης από το Τμήμα Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα, η επιτροπή ενημερώθηκε για 

τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για άρση της ανισότητας που υπάρχει στα 

ενοίκια μεταξύ των βιομηχανικών περιοχών και των βιοτεχνικών ζωνών.  
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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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