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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για 

την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023, 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. Νομοθετική Εργασία: 

 9.05 π.μ. 1.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. 

(Αρ. Φακ. 23.01.064.017-2023) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τη συμμετοχή κοινοταρχών και 

μελών των κοινοτικών συμβουλίων σε διαδικασίες κατά τις οποίες τα εν 

λόγω πρόσωπα έχουν ίδιο ενδιαφέρον ή συμφέρον.) 

(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

 

 9.30 π.μ. 2.  Ο περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Πρόταση νόμου του κ. Παύλου Μυλωνά εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος) 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.103-2019) 

Κατόπιν αναβολής του θέματος με απόφαση της Ολομέλειας του 

Σώματος ημερομηνίας 15 Απριλίου 2021. 

(Περιορισμός των θητειών του προέδρου και των μελών του 

Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών.) 

(Αντίγραφα τελικού κειμένου της πρότασης νόμου που υποβλήθηκε 

προς ψήφιση, καθώς και σχετικής Έκθεσης, επισυνάπτονται.) 

 

Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου  

(Κανονισμός 41Α): 

 10.30 π.μ. - Η μέθοδος γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας από το 

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και τα ζητήματα που 

προκύπτουν από το γεγονός ότι αρκετά ακίνητα παρουσιάζονται 

με μηδενική αξία. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Άριστου Δαμιανού, 

Μαρίνας Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή και Ανδρέα Πασιουρτίδη) 

(17.11.2022) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.253-2022) 

Έναρξη της συζήτησης. 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
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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 και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. 

 

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

συνεργάτες βουλευτών] 

 

 - Για το Β2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της 

Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, του Συνδέσμου 

Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου και του Νέου Συνδέσμου Αδειούχων και 

Βοηθών Κτηματομεσιτών. 

 

[Σύνολο ατόμων: 27. 5 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, μέχρι 2 γραμματείς, 9 

συνεργάτες βουλευτών] 

 

 - Για το Γ θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου 

και Χωρομετρίας και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, 

του Υπουργείου Οικονομικών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων 

Κύπρου, 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 Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 

(ΕΤΕΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών 

και του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ). 

 

[Σύνολο ατόμων: 37. 15 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. 

 

23 Μαρτίου 2023 

 

ΔΠ/ΜΧ/ΜΜ 
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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για 

την Πέμπτη, 6 Απριλίου 2023, 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. Νομοθετική Εργασία: 

 9.05 π.μ. - Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.132-2022) 

Κατ’ άρθρον συζήτηση. 

(Εκτέλεση καθηκόντων προέδρου του Προσωρινού Συντονιστικού 

Συμβουλίου για την επαρχία Αμμοχώστου από τον δήμαρχο του 

μεγαλύτερου πληθυσμιακά δήμου στην εν λόγω επαρχία, με στόχο να 

καλυφθεί το νομικό κενό που προέκυψε όσον αφορά την προεδρία 

κατά τη διάρκεια της έκρυθμης κατάστασης.) 

(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

 

Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου  

(Κανονισμός 41Α): 

 10.00 π.μ. - Οι ενδεχόμενες πολεοδομικές επεμβάσεις στην περιοχή «Άμμος 

του Καμπούρη» στην Αγία Νάπα. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Άριστου 

Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή και Αλεξάνδρας 

Ατταλίδου) 

(15.7.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.194-2021) 

Έναρξη της συζήτησης. 

 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
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Σημειώσεις 

 

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

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

Δημοκρατίας, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας 

Νάπας, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Παραλιμνίου, 

ο Δήμαρχος Δερύνειας και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δερύνειας, ο Δήμαρχος 

Σωτήρας και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σωτήρας, ο Πρόεδρος και τα Μέλη 

του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Γεωργίου (Αμμοχώστου), ο Πρόεδρος και τα Μέλη 

του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυγόρου, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Άχνας, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Λιοπετρίου, ο 

Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Φρενάρους,  εκπρόσωποι της 

Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. 
 

[Σύνολο ατόμων: 44. 22 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, μέχρι 2 γραμματείς, 9 

συνεργάτες βουλευτών] 

 

 - Για το Γ θέμα, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Διευθυντής του 

Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Θήρας και 

Πανίδας του ίδιου υπουργείου, ο Έπαρχος Αμμοχώστου, εκπρόσωποι του Τμήματος 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας και τα Μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Νάπας, εκπρόσωποι του Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ομοσπονδίας 

Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), του Κυπριακού Ιδρύματος 

Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) και της περιβαλλοντικής οργάνωσης  

«Φίλοι της Γης Κύπρου». 
 

[Σύνολο ατόμων: 38. 16 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. 

 

27 Μαρτίου 2023 

 

ΔΠ/ΜΧ/ΜΜ 
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