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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-

ΠΑΘΟΝΤΩΝ  

 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων 

συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Η ανάγκη επίσπευσης της ετοιμασίας των κτηματολογικών καταλόγων για να 

δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας 

και πιστοποιητικών μίσθωσης στους δικαιούχους πρόσφυγες. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Νίκου Κέττηρου, Χρίστου 

Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.164-2022)  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών ότι 

υπάρχει κατάλογος δεδομένων δικαιούχων σε αρκετά τμήματα του υπουργείου όπου ο 

τελευταίος κατάλογος καταλήγει στο τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καθώς εκεί 

εκδίδονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας και τα πιστοποιητικά μίσθωσης των δικαιούχων 

προσφύγων. Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε πως εκκρεμούν αρκετά πιστοποιητικά 

μίσθωσης και τίτλοι ιδιοκτησίας προς έκδοση παγκύπρια. 

 



Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε πως όσο αφορά τον συνοικισμό αυτοστέγασης 

Μουτταγιάκας, εκκρεμεί η έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε είκοσι τρείς περιπτώσεις στην 

Ε φάση του υπό αναφορά οικισμού και θα απαιτηθεί περίπου ακόμη ένας χρόνος μέχρι 

να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από όλα τα κυβερνητικά τμήματα που εμπλέκονται για 

την έκδοση των εν λόγω τίτλων. 

         Η Επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για εξέταση του υπό αναφορά θέματος. 

 

2.Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη μη έγκαιρη καταβολή των   

εγκριθεισών χορηγιών για αγορά διαμερίσματος/κατοικίας και για επιδιορθώσεις 

των προσφυγικών οικιών αυτοστέγασης. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Νίκου Κέττηρου, Χρίστου  

Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια, Nίκου Γεωργίου, Γιώργου Κάρουλλα, Ρίτας Θεοδώρου 

Σούπερμαν, Ονούφριου Κουλλά, Χρίστου Σενέκη, Ζαχαρία Κουλία και Μιχάλη 

Γιακουμή) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.268.-2021) 

Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από την εκπρόσωπο του Υπουργείου 

Εσωτερικών πως για την τρέχουσα χρονιά έχει προϋπολογισθεί κονδύλι ύψους 

€1.537.000 για να καλύψει ανάγκες επιδιορθώσεων οικιών. 

Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε πως εξετάζονται αιτήσεις σε όσους παραχωρήθηκε                    

οικόπεδο από την Δημοκρατία της περιόδου από 1.1.1984 έως 1.1.1990. 

            Η Επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για εξέταση του υπό αναφορά θέματος. 

 

 

 

   

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

mailto:parliamentary-commitees@parliament.cy


Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

  

 

 22 407464, 22 407448 

 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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