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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, 31η Μαΐου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση 

ανελκυστήρων και στα συμβόλαια συντήρησής τους στους κυβερνητικούς 

οικισμούς. 

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

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

Σούπερμαν και Ονούφριου Κουλλά) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.335.-2021) 

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου 

Εσωτερικών ανέφερε στα μέλη της επιτροπής ότι ζητήθηκε γνωμοδότηση από τη 

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας κατά πόσο το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

νομιμοποιείται να προχωρήσει στην ανέγερση ανελκυστήρα σε κοινόχρηστη γη 

υφιστάμενων πολυκατοικιών σε κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης εκτοπισθέντων, 

όταν δεν υπάρχει η συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών. Η γνωμοδότηση από τη 



Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, δήλωσε η ίδια εκπρόσωπος, αναφέρει ρητά ότι 

οποιαδήποτε παρέμβαση σε ιδιοκτησία χρειάζεται τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη αυτής. 

Πάρα ταύτα, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε, θα συνεχιστεί η προσπάθεια διαλόγου με 

ιδιοκτήτες διαμερισμάτων πολυκατοικιών σε προσφυγικούς οικισμούς, έτσι ώστε να 

καταστεί εφικτή η ανέγερση ανελκυστήρων, εκεί όπου μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν. 

Η επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για εξέταση του θέματος. 

 

2. Η ανάγκη για εφαρμογή σχεδίου αναδόμησης των πολυκατοικιών εντός των 

κυβερνητικών οικισμών, με άμεση προτεραιότητα τις πολυκατοικίες που έχουν 

κριθεί ως μη επισκευάσιμες. 

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

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

Σούπερμαν, Ονούφριου Κουλλά και Κυριάκου Χατζηγιάννη) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.350.-2021) 

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως δήλωσε ότι υπάρχει 

πρόγραμμα αναδόμησης πολυκατοικιών σε προσφυγικούς οικισμούς, κάτι που 

προβλέφθηκε για την τριετία 2022-2024.   

Η ίδια εκπρόσωπος ανάφερε ότι τα υφιστάμενα κτίρια κτίστηκαν στους προσφυγικούς 

οικισμούς από το 1975 έως το 1980 με υλικά που διέθετε την τότε εποχή η αγορά και 

σχεδιάστηκαν χωρίς αντισεισμικό κώδικα. 

Τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν όπως επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την αναδόμηση 

πολυκατοικιών εντός των προσφυγικών οικισμών παγκυπρίως και ζήτησαν όπως 

κατατεθεί η μελέτη που διενεργήθηκε για τη στατική επάρκεια πολυκατοικιών εντός 

προσφυγικών οικισμών, η οποία κατέδειξε την ακαταλληλότητα σαράντα τριών εξ 

αυτών. 

Η επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για εξέταση του θέματος. 

 

 

 

 

 



3. Ενημέρωση της επιτροπής για την καθυστέρηση παροχής του μηνιαίου 

τιμητικού επιδόματος στους παθόντες-αιχμαλώτους πολέμου. 

(Αρ. Φακ. 23.07.014.001) 

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι σε δύο εβδομάδες από 

σήμερα θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων στον οποίο θα περιλαμβάνεται κονδύλι το οποίο αφορά επίδομα, που 

θα καταβληθεί τόσο στους παθόντες όσο και στους αιχμαλώτους πολέμου αναδρομικά. 

Η επιτροπή θα αναμένει την εξέλιξη του πιο πάνω θέματος. 

 

4. Ενημέρωση της επιτροπής για την καθυστέρηση της παραχώρησης οικονομικής 

χορηγίας στα προσφυγικά σωματεία. 

(Αρ. Φακ. 23.07.014.001) 

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι το υπό αναφορά ζήτημα 

βρίσκεται ενώπιον του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), στο οποίο το 

Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε επιστολή στις 11 Φεβρουαρίου 2022, για να 

εξετάσει τον βαθμό υλοποίησης του αιτήματος, χωρίς αυτή να έχει απαντηθεί από τον 

ΚΟΑ μέχρι σήμερα. 

Η επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για εξέταση του θέματος. 

 

5. 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 προωθεί στην ολομέλεια του σώματος προς 

ψήφιση στις 9 Ιουνίου 2022. 

 

6. 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 του 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 στην ολομέλεια του σώματος προς 

ψήφιση στις 9 Ιουνίου 2022. 

 

7. 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 του 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 στην ολομέλεια του σώματος προς 

ψήφιση στις 9 Ιουνίου 2022. 

  

 

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  

mailto:parliamentary-commitees@parliament.cy
mailto: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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