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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών που 

έχει οριστεί για την Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023, στις 9.00 π.μ., ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 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: 

 9.30 π.μ. 1.  Οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.049-2022) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Αύξηση του ανώτατου ορίου του τέλους χρήσης επί της κατανάλωσης 

νερού.) 

(Αντίγραφο κειμένου των κανονισμών επισυνάπτεται.) 

 

 10.00 π.μ. 2.  Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.219-2022) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Καταβολή αποχετευτικών τελών και δικαιωμάτων από τον μισθωτή ή 

τον αδειούχο, σε περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης άδειας χρήσης 

κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας.) 

(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

 

 10.30 π.μ. 3.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.002-2022) 

Κατ’ άρθρον συζήτηση. 

(Παροχή δικαιώματος σε ενυπόθηκο δανειστή να προβαίνει 

ηλεκτρονικά στην εξάλειψη της υποθήκης, σε περίπτωση εξόφλησης 

της υποθήκης από τον ενυπόθηκο οφειλέτη, τον εγγυητή ή άλλως πως.) 

(Αντίγραφο αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 
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Σημειώσεις 

 

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

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

Δημοκρατίας, ο Έπαρχος Λευκωσίας, εκπρόσωποι του Συμβουλίου Αποχετεύσεων 

Λευκωσίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ), του Κυπριακού 

Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας 

Ζωής. 

 

[Σύνολο ατόμων: 29. 7 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, μέχρι 2 γραμματείς, 9 

συνεργάτες βουλευτών] 

 

 - Για το Β2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου 

Αποχετεύσεων Λευκωσίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, του 

Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, του 

Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, 

του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας 

Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Παγκύπριων 

Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ). 

  

[Σύνολο ατόμων: 34. 12 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, μέχρι 2 γραμματείς, 9 

συνεργάτες βουλευτών] 

 

 - Για το Β3 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της 

Δημοκρατίας. 

  

[Σύνολο ατόμων: 25. 3 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, μέχρι 2 γραμματείς, 9 

συνεργάτες βουλευτών] 

 

2. Κάθε υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία/φορέας/οργάνωση/σύνδεσμος ή άλλο 

οργανωμένο σύνολο να εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο.  

 

3. Κατά την προσέλευσή σας στη Βουλή παρακαλείσθε, όπως προσκομίζετε βεβαίωση, 

σύμφωνα με την οποία έχετε αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί να παραστείτε σε 

καθορισμένη συνεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, εκπροσωπώντας συγκεκριμένο 

υπουργείο, ανεξάρτητη υπηρεσία, φορέα, οργάνωση, σύνδεσμο ή άλλο οργανωμένο 

σύνολο, μαζί με την ημερήσια διάταξη της συγκεκριμένης συνεδρίας δεόντως 

σφραγισμένης.  Τα δύο έγγραφα θα επιδεικνύονται κατά την είσοδό σας στη Βουλή. 

Οι εξουσιοδοτηθέντες να περιορίζονται στον καθορισθέντα αριθμό. 

 

2 Μαρτίου 2023 

 

ΔΠ/ΜΧ/ΜΜ 
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