Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών
για τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021, στις 10.00 π.μ., έχει ως ακολούθως:

Α.

Διαδικαστικά Ζητήματα:
10.00 π.μ.
1.
Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’
εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2.

Β.

Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της
επιτροπής.

Νομοθετική Εργασία:
10.15 π.μ.
1.
Ο περί Δήμων Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.032-2020)
Συνέχιση της συζήτησης.
10.15 π.μ.

2.

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.031-2020)
Συνέχιση της συζήτησης.

10.15 π.μ.

3.

Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.01.056.148-2015)
Συνέχιση της συζήτησης.

12.15 μ.μ.

4.

Ο περί Κοινόκτητων Οικοδομών και Οιονεί Κοινόκτητων
Οικοδομών (Διαχείριση) Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου του κ. Μάριου Μαυρίδη, βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Κερύνειας, της κ. Ελένης Μαύρου, βουλευτού
εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας, και του κ. Γεώργιου Γεωργίου,
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου)
(Αρ. Φακ. 23.02.060.105-2019)
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)

Αναπλ. Διευθύντρια
Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

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

2
Σημειώσεις
1.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι:
-

Για τα Β1, Β2 και Β3 θέματα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.
[Σύνολο ατόμων: 26. 3 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 3 γραμματείς, 1 συνεργάτης
του Προέδρου της Βουλής, 8 συνεργάτες βουλευτών]

-

Για το Β4 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας
της Δημοκρατίας.
[Σύνολο ατόμων: 27. 4 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 3 γραμματείς, 1 συνεργάτης
του Προέδρου της Βουλής, 8 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.

5.

Στο Συνεδριακό Κέντρο θα υπάρχει καθημερινά κινητή μονάδα διενέργειας rapid
tests για όλους όσοι εισέρχονται στο κτίριο για να παραστούν στις συνεδρίες των
κοινοβουλευτικών επιτροπών. Προτρέπονται όλοι να υποβάλλονται στη σχετική
εξέταση για σκοπούς ασφάλειας τόσο δικής τους όσο και των υπολοίπων.
Συναφώς, καλούνται όλοι να προσέρχονται τουλάχιστον μισή ώρα ενωρίτερον της
καθορισθείσας ώρας έναρξης της κάθε συνεδρίας για σκοπούς υποβολής τους στην
εν λόγω εξέταση, ώστε αφενός να αποφεύγεται ο συνωστισμός και συγχρωτισμός
και αφετέρου να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες το ταχύτερο.

20 Ιανουαρίου 2021
ΔΠ/ΜΜ
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