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3 Νοεμβρίου 2022
Αρ. 436/2022

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη,
3 Νοεμβρίου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και
εμπλεκόμενων φορέων και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

1.

α.

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)
(Αρ.5) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Γεωργίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας
Αμμοχώστου)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.132-2022)

β.

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Γεωργίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας
Αμμοχώστου)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.133-2022)

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω προτάσεων νόμου, σκοπός των οποίων
είναι να καταστεί υποχρεωτική η προσκόμιση βεβαίωσης της οικείας διαχειριστικής
επιτροπής κοινόκτητης οικοδομής αναφορικά με την εξόφληση ή την κατάρτιση σχεδίου

αποπληρωμής οφειλόμενης συνεισφοράς, για σκοπούς μεταβίβασης μονάδας
κοινόκτητης οικοδομής.
Η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών
και των εμπλεκόμενων φορέων ότι η εκτελεστική εξουσία έχει προβεί στην ετοιμασία
προσχεδίων νομοσχεδίου και κανονισμών για τη ρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου
αναφορικά με τη διαχείριση των κοινόκτητων οικοδομών, στο οποίο περιλαμβάνονται,
μεταξύ άλλων, συναφείς, με αυτές που περιλαμβάνονται στις υπό εξέταση προτάσεις
νόμου πρόνοιες.

2.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του
υπεδάφους στην κοινότητα Πισσουρίου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας
Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Αλεξάνδρας Ατταλίδου)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.187-2021)
Στο πλαίσιο της συνέχισης της συζήτησης επί του πιο πάνω θέματος, η επιτροπή
ενημερώθηκε από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, καθώς και τους εμπλεκόμενους
φορείς για τις εξελίξεις και την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικότητας των
μέτρων που έχουν ληφθεί και των εργασιών που πραγματοποιούνται για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων καθιζήσεων/κατολισθήσεων, υποχωρήσεων και
διαρρήξεων του εδάφους που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη περιοχή, με σκοπό την
ασφάλεια των κατοίκων της επηρεαζόμενης περιοχής και την προστασία των
περιουσιών τους.

3.

Οι καθυστερήσεις στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία
των περιοχών Καμάρων και Βεργίνας στη Λάρνακα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Πρόδρομου Αλαμπρίτη, Ανδρέα
Πασιουρτίδη, Χρίστου Ορφανίδη, Σωτήρη Ιωάννου και Ανδρέα Αποστόλου)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.241-2022)
Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή ενημερώθηκε από τις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διεξαγωγή μελέτης και την ετοιμασία
κατασκευαστικών σχεδίων για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στη Λάρνακα,

καθώς και για τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών. Ως εκ
τούτου, η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη λήψης πάραυτα των κατάλληλων μέτρων
για την υλοποίηση των εν λόγω έργων σε όλες τις περιοχές της Λάρνακας που
αντιμετωπίζουν τέτοιας φύσεως προβλήματα.

4.

Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.122-2022)
Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, για το οποίο δεν
υποβλήθηκαν τροπολογίες, στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.
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