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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

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

16 Μαρτίου 2023, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. 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)  

(Εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχου για τη στατική επάρκεια και 

πολεοδομική καταλληλότητα οικοδομών από επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο 

ΕΤΕΚ.) 

2. 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)  

(Εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τον έλεγχο της στατικής επάρκειας και 

πολεοδομικής καταλληλότητας οικοδομών.) 

3. 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) 

4. Το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων οικοδομών και οχημάτων και τα κενά 

στην κείμενη νομοθεσία. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.162-2021) 

5. Η ανάγκη καθιέρωσης πιστοποιητικού ασφάλειας για τα δημόσια και για τα 

ιδιωτικά κτίρια. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.164-2021) 

6. Η κατεδάφιση διατηρητέων κτιρίων στην παλιά πόλη της Λευκωσίας και τα 

προβλήματα που δημιουργούνται. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.174-2021) 

7. Ο βαθμός ετοιμότητας της Κύπρου και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών στο 

ενδεχόμενο ισχυρής σεισμικής δραστηριότητας. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών και του κ. Γιώργου Λουκαΐδη.) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.010-2023) 

 

Η επιτροπή, στο πλαίσιο της συζήτησης των πιο πάνω θεμάτων, τόνισε την ανάγκη 

διασφάλισης της ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας των αρμόδιων κρατικών 

αρχών, σε περίπτωση σεισμικής δραστηριότητας και στο πλαίσιο αυτό ενημερώθηκε 

από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με το 

σχέδιο «Εγκέλαδος» το οποίο προβλέπει τις διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται σε 

περίπτωση ισχυρής σεισμικής δραστηριότητας, καθώς και τις ενέργειες και τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους αρμοδίους για την ετοιμότητα του κράτους, με στόχο την 



αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών μίας ενδεχόμενης ισχυρής σεισμικής 

δραστηριότητας στην Κύπρο.  

Επιπροσθέτως, η επιτροπή ενημερώθηκε από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και 

τους εμπλεκόμενους φορείς για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν για την πρόληψη, 

τον έλεγχο και τον εντοπισμό των επικίνδυνων οικοδομών, επισημαίνοντας τα νομικά 

κενά και την ανάγκη θεσμοθέτησης της καταλληλότερης διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, 

η επιτροπή ενημερώθηκε από τους κυβερνητικούς αρμοδίους για το στάδιο στο οποίο 

βρίσκεται η ετοιμασία προσχεδίου νομοσχεδίου για τη ρύθμιση του όλου θέματος.    

Συναφώς, η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση σε εύθετο χρόνο. 

 

8. Οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.049-2022) 

 Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση στην ολομέλεια του σώματος προς έγκριση των 

πιο πάνω Κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η αύξηση του ανώτατου ορίου του 

τέλους χρήσης το οποίο επιβάλλεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας με 

βάση την κατανάλωση νερού. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών 

Email: parliamentary-committees@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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