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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-

ΠΑΘΟΝΤΩΝ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων 

συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Τρίτη, 24 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Τα προβλήματα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των προσφυγικών συνοικισμών 

και ειδικότερα στον συνοικισμό «Μακάριος Γ΄» και η ανάγκη αναβάθμισής τους. 

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

Χρίστου Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια και Ζαχαρία Κουλία) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.003.-2022) 

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών δήλωσε ότι ο δειγματοληπτικός έλεγχος από επιθεωρητές ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων του τμήματος ολοκληρώθηκε. Ελέγχθηκαν δεκαοκτώ οικίες στον 

Κυβερνητικό Οικισμό «Μακάριος Γ» στις Καμάρες Λάρνακας, οι οποίες είχαν 

υποδειχθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, και προέκυψαν τα ακόλουθα: 

α.  Προβλήματα λειτουργίας κυρίως σε αυτόματους διακόπτες διαρροής έντασης, οι 

οποίοι, λόγω παλαιότητας, καθυστερούσαν να ενεργοποιηθούν. Οι διακόπτες, 

αναφέρθηκε, πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα. 



β.  Οι πίνακες διανομής των οικιών είναι πεπαλαιωμένοι. 

γ.  Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των δεκαοκτώ κατοικιών διενέργηθηκε έλεγχος για 

τυχόν απώλεια ηλεκτρικού ρεύματος. Σε τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

εντοπίστηκαν απώλειες, οι εγκαταστάσεις πρέπει να αποκατασταθούν. 

Η επιτροπή ζήτησε όπως άμεσα γίνει αντικατάσταση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

των τριών οικιών που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και όπως διενεργηθεί έλεγχος 

σε όλες τις οικίες του Κυβερνητικού Οικισμού «Μακάριος Γ΄» στις Καμάρες Λάρνακας, 

καθώς τίθεται ζήτημα ασφάλειας και υγείας των προσφύγων που διαμένουν σε αυτές. 

 

2. Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την καθυστέρηση κατεδάφισης των 

εγκαταλειμμένων πολυκατοικιών στον κυβερνητικό οικισμό «Άγιοι Ανάργυροι 

I». 

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

Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια, Γιώργου Κουκουμά, Γιαννάκη Γαβριήλ, Χρίστου 

Σενέκη και Μιχάλη Γιακουμή) 

    (Αρ. Φακ. 23.04.039.088.-2022) 

Στο πλαίσιο της συζήτησης η εκπρόσωπος του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 

δήλωσε πως ο λόγος που δεν προχωρά η κατεδάφιση πολυκατοικιών είναι ότι σε κάθε 

μία από αυτές διαμένουν ένα-δύο άτομα που για δικούς τους προσωπικούς λόγους δε 

συναινούν στη μεταφορά τους σε άλλους χώρους διαμονής που τους πρότεινε το 

τμήμα. Η ίδια εκπρόσωπος ανάφερε ότι, μόλις αυτό γίνει εφικτό, θα κατεδαφιστούν τρεις 

πολυκατοικίες του υπό αναφορά οικισμού και οι ένοικοί τους θα μεταφερθούν σε 

άλλους χώρους διαμονής. 

Η επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για εξέταση του θέματος. 

 

3. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου για διαχωρισμό των 

κυβερνητικών οικοπέδων που παραχωρήθηκαν σε εκτοπισμένους. 

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

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

Σούπερμαν κσι Ονούφριου Κουλλά) 

   (Αρ. Φακ. 23.04.038.219.-2021) 



Στο πλαίσιο της συζήτησης ο εκπρόσωπος της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας 

ενημέρωσε την επιτροπή ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου είκοσι δικαιούχοι θα γνωρίζουν ποιο 

οικόπεδο θα τους παραχωρηθεί στο Μάμμαρι, μέσω διαδικασίας κλήρωσης που θα 

πραγματοποιηθεί.  

 

4. Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) 

(Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.003.-2022) 

Η υπό αναφορά πρόταση νόμου θα προωθηθεί σε δύο εβδομάδες στην ολομέλεια του 

σώματος προς ψήφιση. 

 

5. Ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας 

(Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Ζαχαρία Κουλία, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Χρίστου Σενέκη, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας, και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.028.-2022) 

Η υπό αναφορά πρόταση νόμου θα προωθηθεί σε δύο εβδομάδες στην ολομέλεια του 

σώματος προς ψήφιση. 

 

6. Ο περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, 

Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου, Κυριάκου Χατζηγιάννη, Γιώργου Κάρουλλα, Νίκου Γεωργίου και Ρίτας 

Θεοδώρου Σούπερμαν εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού, Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια εκ μέρους 



της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Κωστή Ευσταθίου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Μιχάλη Γιακουμή, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.034.-2022) 

Η υπό αναφορά πρόταση νόμου θα προωθηθεί σε δύο εβδομάδες στην ολομέλεια του 

σώματος προς ψήφιση. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 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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