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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για 

την Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου  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. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης: 

 9.05 π.μ. 1.  Ο περί Δήμων Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.032-2020) 

(Αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει την 

τοπική αυτοδιοίκηση.) 

Καθορισμός ημερομηνίας υποβολής του νομοσχεδίου στην 

Ολομέλεια του Σώματος. 

 

 9.05 π.μ. 2.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.031-2020) 

(Αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει την 

τοπική αυτοδιοίκηση.) 

Καθορισμός ημερομηνίας υποβολής του νομοσχεδίου στην 

Ολομέλεια του Σώματος. 

 

 9.05 π.μ. 3.  Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015. 

(Αρ. Φακ. 23.01.056.148-2015) 

(Αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει την 

τοπική αυτοδιοίκηση.) 

Καθορισμός ημερομηνίας υποβολής του νομοσχεδίου στην 

Ολομέλεια του Σώματος. 

 

Γ. Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που 

θα υποβληθούν στην Ολομέλεια του Σώματος προς ψήφιση: 

  1.  Ο περί Δήμων Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.032-2020) 

(Αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει την 

τοπική αυτοδιοίκηση.) 
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  2.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.031-2020) 

(Αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει την 

τοπική αυτοδιοίκηση.) 

 

  3.  Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015. 

(Αρ. Φακ. 23.01.056.148-2015) 

(Αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει την 

τοπική αυτοδιοίκηση.) 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 

Σημειώσεις 

 

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

 - [Σύνολο ατόμων: 22.  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. Λόγω των αυξημένων περιοριστικών μέτρων, κάθε υπουργείο/υπηρεσία/ 

οργανισμός/σύνδεσμος θα εκπροσωπείται αποκλειστικά και μόνο από ένα άτομο. 

 

4.  Παρακαλούνται όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών 

επιτροπών, όπως κατά την είσοδό τους στο κτίριο είτε της Βουλής είτε του 

Συνεδριακού Κέντρου 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). 

 

5. Σημειώνεται ότι όσοι εισέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο για να παραστούν στις 

συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών υποχρεούνται με βάση τα σχετικά 

διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου 

για την ασθένεια COVID-19 να κατέχουν, τα ακόλουθα: 

 

 - εν ισχύι πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού (τις δύο δόσεις εμβολίου 

ή τη μία δόση σε σχέση με μονοδοσικό εμβόλιο καθώς και της σχετικής 

ενισχυτικής δόσης εμβολίου εφόσον έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό 

διάστημα) για την εν λόγω ασθένεια είτε εν ισχύι πιστοποιητικό ανάρρωσης 

από αυτήν, ή 

 

 - σε περίπτωση που δεν κατέχουν το πιο πάνω πιστοποιητικό ολοκληρωμένου 

εμβολιαστικού σχήματος ή εν ισχύι πιστοποιητικό ανάρρωσης από την εν λόγω 

ασθένεια, αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) 72 ωρών ή εξέταση ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) 48 ωρών. 



3 
 

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

 

 

 *Τα πιο πάνω έγγραφα ή/και πιστοποιητικά θα ελέγχονται με τη σάρωση του 

κωδικού QR του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID και ο έλεγχος θα 

διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ‟CovScanCyprus”. 

 

Σημειώνεται επίσης ότι πρόσωπα 65 ετών και άνω, ανήλικα πρόσωπα, καθώς και 

πρόσωπα τα οποία έχουν εμβολιαστεί σε Κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, δύναται να επιδεικνύουν τα 

εν λόγω έγγραφα ή/και πιστοποιητικά στην έντυπη μορφή τους αντί στη μορφή του  

Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID. 

 

 

3 Ιανουαρίου 2022 

 

ΔΠ/ΜΜ 


