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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για 

την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, στις 9.00 π.μ., έχει ως ακολούθως: 

 

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 9.00 π.μ. 1.  Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν 

των προνοιών του Κανονισμού 41Α. 

 

  2.  Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής. 

 

Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου  

(Κανονισμός 41Α): 

 9.05 π.μ. 1.  Η ανάγκη για διασφάλιση της ελευθερίας του τύπου, της 

αμεροληψίας και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας στο 

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, με αφορμή το πρόσφατο 

περιστατικό παραίτησης δημοσιογράφου από την παρουσίαση 

τηλεοπτικής εκπομπής. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εσωτερικών)  

(5.5.2022) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.110-2022) 

Συνέχιση της συζήτησης. 

 

 9.05 π.μ. 2.  Το πρόσφατο περιστατικό ακύρωσης φιλοξενίας γνωστού 

δημοσιογράφου σε τηλεοπτική εκπομπή του Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος Κύπρου. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Άριστου Δαμιανού 

και Γιώργου Κουκουμά) 

(4.11.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.1083-2021) 

Συνέχιση της συζήτησης. 

 

 9.05 π.μ. 3.  Ο ρόλος του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ως δημόσιας 

ραδιοτηλεόρασης και οι καταγγελίες για παρεμβάσεις με σκοπό τη 

διακοπή εκπομπής που είχε ήδη τύχει έγκρισης από τις 

εσωτερικές διαδικασίες του ιδρύματος. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Στέφανου 

Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή, 

Αλεξάνδρας Ατταλίδου και Αλέκου Τρυφωνίδη) 

(15.7.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.197-2021) 

Συνέχιση της συζήτησης. 



2 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 9.05 π.μ. 4.  Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από το ενδεχόμενο άσκησης 

λογοκρισίας σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εσωτερικών) 

(15.7.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.167-2021) 

Συνέχιση της συζήτησης. 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 

 

Σημειώσεις 

 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι: 

 - Για τα Β1, Β2, Β3 και Β4 θέματα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής του Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος Κύπρου, ο Διευθυντής Ειδήσεων και Επικαίρων του Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος Κύπρου κ. Γιάννης Νικολάου και ο Δημοσιογράφος του Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος Κύπρου κ. Ντίνος Φοινικαρίδης. 

 

[Σύνολο ατόμων: 27.  5 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, μέχρι 2 γραμματείς, 9 

συνεργάτες βουλευτών] 

 

2. Η συνεδρία της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο, σε αίθουσα που 

θα σας ανακοινωθεί κατά την είσοδό σας στο κτίριο. 

 

3. Κάθε υπουργείο/υπηρεσία/τμήμα/οργανισμός/σύνδεσμος παρακαλείται όπως 

εκπροσωπείται μόνο από ένα άτομο. 

 

4.  Όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, κατά την 

είσοδό τους στο κτίριο είτε της Βουλής είτε του Συνεδριακού Κέντρου πρέπει να 

φέρουν, απαραιτήτως, μαζί τους τη δική τους προσωπική μάσκα (συστήνεται η 

χρήση διπλής χειρουργικής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας π.χ. τύπου KN95 

ή τύπου FFP2 και να αποφεύγεται η χρήση υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας). 

 

 

 

17 Μαΐου 2022 

 

ΔΠ/ΜΧ/ΜΜ 
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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για 

την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022, στις 9.00 π.μ., έχει ως ακολούθως: 

 

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 9.00 π.μ. 1.  Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν 

των προνοιών του Κανονισμού 41Α. 

 

  2.  Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής. 

 

Β. Νομοθετική Εργασία: 

 9.05 π.μ. 

 

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) 

Έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης. 

(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 προκήρυξη προσφορών μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2023.) 

 

 

 

9.40 π.μ. 2.  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) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(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.) 

(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.) 
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Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου  

(Κανονισμός 41Α): 

 9.40 π.μ. 1.  Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ, ο κίνδυνος δημιουργίας 

ολιγοπωλιακών καταστάσεων και οι επιπτώσεις στη διαφάνεια, 

την πλήρη ενημέρωση και τη δημοκρατία. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εσωτερικών) 

(15.7.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.166-2021) 

Έναρξη της συζήτησης. 

 

 10.40 π.μ. 2.  Οι συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών, μέτρα 

πρόληψης και αποκατάστασης. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος) 

(2.12.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.1138-2021) 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 

Σημειώσεις 

 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι: 

 - Για το Β1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας 

της Δημοκρατίας και της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών. 

 

[Σύνολο ατόμων: 26.  4 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, μέχρι 2 γραμματείς, 9 

συνεργάτες βουλευτών] 

 

 - Για τα Β2 και Γ1 θέματα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής 

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), 

της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, του 

Κυπριακού Οργανισμού Εκδοτών Διαδικτύου (ΚΟΕΔ), του Συνδέσμου Ραδιοφώνων 

Κύπρου, του Ομίλου SppMedia Ltd, των τηλεοπτικών οργανισμών ANTENNA TV, 

OMEGA CHANNEL LTD, SIGMA TV, PLUS TV, NEW EXTRA TV, CAPITAL TV, 

CYTAVISION, PRIMETEL PLC, MOVIES BEST HD & CABLENET SHOWTIME 1 HD, 

ALPHA ΚΥΠΡΟΥ και ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΥΠΡΟΥ και των παροχέων ψηφιακής τηλεόρασης 

CYTAVISION, PRIMETEL PLC, CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD, 

VELISTER LTD και EPIC LTD. 

 

[Σύνολο ατόμων: 46.  24 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, μέχρι 2 γραμματείς, 9 
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συνεργάτες βουλευτών] 

 

2. Η συνεδρία της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, σε αίθουσα που θα σας ανακοινωθεί κατά την είσοδό σας στο κτίριο. 

 

3. Κάθε υπουργείο/υπηρεσία/τμήμα/οργανισμός/σύνδεσμος παρακαλείται όπως 

εκπροσωπείται μόνο από ένα άτομο. 

 

4.  Όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, κατά την 

είσοδό τους στο κτίριο της Βουλής πρέπει να φέρουν, απαραιτήτως, μαζί τους τη 

δική τους προσωπική μάσκα (συστήνεται η χρήση διπλής χειρουργικής μάσκας ή 

μάσκας υψηλής προστασίας π.χ. τύπου KN95 ή τύπου FFP2 και να αποφεύγεται η 

χρήση υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας). 

 

 

 

25 Μαΐου 2022 

 

ΔΠ/ΜΧ/ΜΜ 


	Binder20007
	Binder1
	003.04.07.01-26052022


	003.04.07.01-02062022

