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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

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

6 Οκτωβρίου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.144-2022) 

 Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι 

η σύντμηση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για εγγραφή στον συμπληρωματικό 

εκλογικό κατάλογο, καθώς και δήλωσης για ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα του 

εξωτερικού αναφορικά με τις προεδρικές εκλογές του 2023, ώστε η εν λόγω προθεσμία 

να λήγει στις 27 Δεκεμβρίου 2022 αντί στις 2 Ιανουαρίου 2023. 

 Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών 

και, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση τόσο επί της αρχής όσο και κατ’ άρθρον, 

αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 



2. Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Χρύση Παντελίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας)  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.097-2022) 

 Η επιτροπή ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, 

σκοπός της οποίας είναι η σύνταξη και δημοσιοποίηση έκθεσης από τον Γενικό Έφορο 

Εκλογής αναφορικά με τους εγγεγραμμένους εκλογείς οι οποίοι δεν ψήφισαν. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης διατυπώθηκαν απόψεις και προβληματισμοί επί των 

προνοιών της πρότασης νόμου τόσο από μέλη της επιτροπής όσο και από 

εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.  

 Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί της πιο πάνω πρότασης 

νόμου σε επόμενη συνεδρία της επιτροπής.  

 

3. α.   Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας)  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.075-2022) 

β.   Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας)  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.077-2022) 

γ.   Τα προβλήματα που προκύπτουν από επικίνδυνες οικοδομές, οι 

παραλείψεις των αρμόδιων αρχών και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 

τόσο προληπτικά όσο και κατά τον εντοπισμό τους. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.163-2021) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω προτάσεων νόμου, καθώς και του 

εγγραφέντος με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου θέματος.  

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τη 

διενέργεια ελέγχου για τη στατική επάρκεια και την πολεοδομική καταλληλότητα των 



οικοδομών από επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο ΕΤΕΚ για σκοπούς εξασφάλισης 

πιστοποιητικού καταλληλότητας των οικοδομών.  

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι επίσης η εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά 

με τον έλεγχο της στατικής επάρκειας και πολεοδομικής καταλληλότητας των 

οικοδομών και, επιπροσθέτως, η εισαγωγή ρυθμίσεων για την ποινικοποίηση της 

χρήσης οικοδομής η οποία είναι ακατάλληλη για ανθρώπινη οίκηση και της παράλειψης 

συμμόρφωσης προσώπου με ειδοποίηση για την επισκευή επικίνδυνης οικοδομής, την 

εξώδικη ρύθμιση ορισμένων εκ των προβλεπόμενων αδικημάτων, καθώς και την 

επιβολή τόκου, σε περίπτωση μη καταβολής από επηρεαζόμενο ιδιοκτήτη της δόσης 

που του αναλογεί για σκοπούς κατασκευής, επανακατασκευής ή βελτίωσης οδού. 

Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών 

και των εμπλεκόμενων φορέων επί των προνοιών των προτάσεων νόμου, καθώς και 

επί των μέτρων που λαμβάνονται για πρόληψη και εντοπισμό των υπό αναφορά 

επικίνδυνων οικοδομών. Επιπροσθέτως, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ενημέρωσαν 

την επιτροπή ότι η εκτελεστική εξουσία έχει προβεί στην ετοιμασία προσχεδίου 

νομοσχεδίου για τη ρύθμιση του όλου θέματος, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ 

άλλων συναφείς πρόνοιες με αυτές που περιλαμβάνονται στις υπό εξέταση προτάσεις 

νόμου, αλλά και νομοσχεδίου αναφορικά με τη διαχείριση των κοινόκτητων οικοδομών.   

Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της επιτροπής. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

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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