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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

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

9 Μαρτίου 2023, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

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

(Αρ. Φακ. 23.03.059.049-2022) 

 Η επιτροπή συζήτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, 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. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή ενημερώθηκε από του κυβερνητικούς 

αρμοδίους ότι η αναθεώρηση του υφιστάμενου ανώτατου ορίου τέλους χρήσης από 

πενήντα πέντε σεντ, που ισχύει σήμερα, σε ογδόντα σεντ για κάθε κυβικό μέτρο 

κατανάλωσης νερού, το οποίο καταναλώνει ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού, 

κρίθηκε αναγκαία για την κάλυψη μέρους των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης του 

αποχετευτικού συστήματος, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των οικονομικών του 

Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας. 

Συναφώς, η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών 

σε επόμενη συνεδρία της. 

 

 



2. Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.219-2022) 

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

αποχετευτικά τέλη και δικαιώματα, σε περίπτωση μίσθωσης, υπομίσθωσης  ή 

παραχώρησης άδειας χρήσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας, να καταβάλλονται από 

τον μισθωτή, υπομισθωτή ή αδειούχο χρήστη, αντίστοιχα.  

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, οι εκπρόσωποι των 

συμβουλίων αποχετεύσεων διαφώνησαν με την προτεινόμενη ρύθμιση, εγείροντας 

πρακτικά και νομικά ζητήματα τα οποία άπτονται της εφαρμογής της. 

Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις αναφορικά με την 

πρακτική εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης και αποφάσισε να συνεχίσει τη 

συζήτηση του νομοσχεδίου σε εύθετο χρόνο.  

 

3. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.002-2022) 

 Η επιτροπή προέβη σε κατ’ άρθρον συζήτηση επί αναθεωρημένου κειμένου του πιο 

πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η παροχή δυνατότητας σε ενυπόθηκο 

δανειστή να προβαίνει ηλεκτρονικά στην εξάλειψη της υποθήκης, σε περίπτωση 

εξόφλησης της υποχρέωσης ή οφειλής στην οποία αυτή αφορά από τον ενυπόθηκο 

οφειλέτη, τον εγγυητή ή άλλως πως. 

Η επιτροπή ενημερώθηκε για τις απόψεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών 

υπηρεσιών και αποφάσισε την προώθηση του εν λόγω νομοσχεδίου στην ολομέλεια 

του σώματος προς ψήφιση. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 
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 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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