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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

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

30 Μαρτίου 2023, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. 

(Αρ. Φακ. 23.01.064.017-2023) 

 Η επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η εισαγωγή 

ρυθμίσεων στην ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη συμμετοχή κοινοταρχών και 

μελών των κοινοτικών συμβουλίων σε διαδικασίες κατά τις οποίες τα εν λόγω 

πρόσωπα έχουν ίδιο ενδιαφέρον ή συμφέρον. 

Κατά τη συζήτηση, η επιτροπή ενημερώθηκε από τους κυβερνητικούς αρμοδίους ότι η 

εν λόγω νομοθετική ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί η αμεροληψία 

και η αντικειμενικότητα στη λήψη αποφάσεων από μέρους των κοινοτικών συμβουλίων.  

Μέλη της επιτροπής εξέφρασαν μεταξύ άλλων την άποψη ότι θα πρέπει να εξεταστεί 

κατά πόσο η προτεινόμενη ρύθμιση θα πρέπει να αφορά τη σύγκρουση συμφέροντος 

και σε άλλες διαδικασίες ενώπιον των κοινοτικών συμβουλίων, πέρα από τις 

προβλεπόμενες οι οποίες αφορούν στην παραγωγή διοικητικής πράξης και στη 

διενέργεια διαγωνισμού για σκοπούς ανάθεσης σύμβασης. 

Συναφώς, η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου σε 

μεταγενέστερη συνεδρία της. 



 

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) 

 Η επιτροπή επανεξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, έπειτα από την αναβολή της 

συζήτησής της από την ολομέλεια του σώματος στις 15 Απριλίου 2021. Σκοπός της εν 

λόγω πρότασης νόμου, όπως υποβλήθηκε προς ψήφιση, είναι ο περιορισμός των 

θητειών του προέδρου και των αιρετών μελών του Συμβουλίου Εγγραφής 

Κτηματομεσιτών, ώστε τα εν λόγω πρόσωπα να μη δικαιούνται να διεκδικήσουν 

επανεκλογή στην ίδια θέση, σε περίπτωση κατά την οποία έχουν συμπληρώσει δύο 

θητείες στη θέση αυτή. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι και ο εκπρόσωπος του υπό 

αναφορά συμβουλίου εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τον σκοπό και τις επιδιώξεις της 

πρότασης νόμου, ενώ μέλη της επιτροπής σημείωσαν την ανάγκη να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο υιοθέτησης παρόμοιας ρύθμισης σε όλα τα επαγγελματικά σώματα, σε 

περίπτωση προώθησης αυτής προς ψήφιση.  

Συναφώς, η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση επί των προνοιών της 

πρότασης νόμου σε μεταγενέστερη συνεδρία της. 

 

3. 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) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.253-2022) 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή ενημερώθηκε από τους κυβερνητικούς 

αρμοδίους αναφορικά με τη μεθοδολογία του Τμήματος Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας για σκοπούς διενέργειας γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας στη 

Δημοκρατία, η οποία υιοθετήθηκε λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αναγνωρισμένες 

μεθόδους εκτίμησης ακινήτων.  



Συναφώς, συζητήθηκαν ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της εν 

λόγω μεθοδολογίας, δεδομένου ότι αριθμός ακινήτων παρουσιάζονται στη βάση 

δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με μηδενική αξία, με 

αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για το κράτος, τις τοπικές αρχές και τα συμβούλια 

αποχετεύσεων, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επιβάλλεται φορολογία ή/και τέλη με 

βάση την αξία της γενικής εκτίμησης των ακινήτων.  

 

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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