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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-

ΠΑΘΟΝΤΩΝ  

 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων 

συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1. Η ανάγκη δημιουργίας ειδικού σχεδίου για τους προσφυγικούς οικισμούς και 

τους κυβερνητικούς συνοικισμούς με σκοπό την αντιμετώπιση της ενεργειακής 

φτώχιας, που να αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, σχέδια 

εξοικονόμησης και σχέδια για τις μεταφορές όπως επιδότηση αγοράς 

ηλεκτρικού αυτοκινήτου. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του κ. Νίκου Κέττηρου) 

(21.2.2023) 

(Αρ. Φακ. 23.04.040.009-2023) 

 



Η επιτροπή άρχισε, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων,  τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος σε κοινή συνεδρία της με 

την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, επισημάνθηκε η ανάγκη δημιουργίας ειδικού σχεδίου για 

τους προσφυγικούς οικισμούς και τους κυβερνητικούς συνοικισμούς, για την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας και την επιχορήγηση από το κράτος της 

ενεργειακής αναβάθμισής τους.  

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του υπό αναφορά θέματος σε 

επόμενη κοινή συνεδρία της με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού, ώστε να τύχει ενημέρωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

αναφορικά με την προώθηση σχετικών μέτρων. 

 

2. Η εγκατάλειψη των προσφυγικών συνοικισμών από τις υπηρεσίες του κράτους 

και η  υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των προσφύγων. 

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

και Χρίστου Χριστόφια) 

    (Αρ. Φακ. 23.04.038.324-2021)  

Η επιτροπή ενημερώθηκε από τον δήμαρχο Στροβόλου, αναφορικά με τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν ως τοπική αρχή στους προσφυγικούς συνοικισμούς οι οποίοι 

βρίσκονται στα δημοτικά όρια Στροβόλου. 

Ειδικότερα, ο ίδιος ανέφερε ότι, στόχος του δημοτικού συμβουλίου Στροβόλου είναι να 

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και ασφάλειας των δημοτών του που κατοικούν στους 

Κυβερνητικούς συνοικισμούς του Στροβόλου ζητώντας η πολιτεία να στηρίξει με κάθε 

τρόπο την προσπάθεια αυτή. 

Στη συνέχεια, ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος μεταξύ των 

κυβερνητικών αρμοδίων και μελών της Επιτροπής για θέματα που απασχολούν τους  

πρόσφυγες που διαμένουν σε προσφυγικούς οικισμούς του δήμου Στροβόλου. 

Η επιτροπή αποφάσισε την συνέχιση της συζήτησης του πιο πάνω θέματος στην   

παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών σε επόμενη συνεδρία της. 

 

        



 

 

 

 

   

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων  

Email: parliamentary-commitees@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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