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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, 21η Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1. Η διεκδίκηση της γης στην οποία έχουν ανεγερθεί συνοικισμοί στέγασης 

προσφύγων, καθώς και η διεκδίκηση αποζημιώσεων και άλλων ωφελημάτων 

από τους Τουρκοκυπρίους ιδιοκτήτες της γης και τα μέτρα που λαμβάνει η 

κυβέρνηση για διασφάλιση των δικαιωμάτων του προσφυγικού κόσμου. 

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

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

Θεοδώρου Σούπερμαν, Ονούφριου Κουλλά και Μιχάλη Γιακουμή) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.344-2021)  

 Η επιτροπή ενημερώθηκε περαιτέρω για το υπό αναφορά θέμα από όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη και αποφάσισε όπως επανεξετάσει το όλο ζήτημα σε ευθετότερο 

χρόνο παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών. 

2.   Η εν γένει διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες 

περιοχές της Κύπρου. 



(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. 23.04.038.222.-2021) 

  Η επιτροπή εξέτασε το ζήτημα της διαμόρφωσης των προσόψεων των 

τουρκοκυπριακών περιουσιών επί της οδού Πιαλέ Πασιά στη Λάρνακα. 

    Ο δήμαρχος Λάρνακας δήλωσε ότι το 2014 ολοκληρώθηκε με συγχρηματοδότηση 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση το έργο βελτίωσης της οδού Πιαλέ Πασιά, το οποίο 

αναβάθμισε την περιοχή.  Το έργο της διαμόρφωσης των προσόψεων των 

τουρκοκυπριακών περιουσιών επί της εν λόγω οδού, πρόσθεσε, θα αρχίσει σύντομα 

και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Δημοκρατία και 

τον δήμο Λάρνακας. Αναμένεται δε να ολοκληρωθεί σε δεκαπέντε μήνες. 

  Η επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για συζήτηση του θέματος. 

 

3.   Ενημέρωση για το καθεστώς λειτουργίας των εμπορικών κέντρων στους 

προσφυγικούς οικισμούς. 

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

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

Θεοδώρου Σούπερμαν, Ονούφριου Κουλλά και Κυριάκου Χατζηγιάννη) 

   (Αρ. Φακ. 23.04.038.299-2021) 

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ενημέρωσε τα μέλη της 

επιτροπής ότι παγκύπρια σε εξήντα εννέα προσφυγικούς οικισμούς βρίσκονται υπό 

τη διαχείριση του τμήματος τριακόσια πενήντα τρία καταστήματα, εκ των οποίων 

σαράντα τέσσερα έχουν καθυστερημένα ενοίκια, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη διάλογος 

μεταξύ λειτουργών του τμήματος και των προσφύγων που τα ενοικιάζουν, ώστε να 

γίνουν διακανονισμοί εξόφλησης των οφειλών τους. Επίσης, άλλα σαράντα έξι είναι 

κλειστά και οι ενοικιαστές αυτών εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Τέλος, η ίδια 

εκπρόσωπος δήλωσε ότι υπάρχουν λιγοστές περιπτώσεις αλλαγής χρήσης 

υποστατικών από τους ίδιους τους ενοικιαστές, καθώς και υπενοικιάσεις υποστατικών 

σε τρίτους, κάτι το οποίο είναι παράνομο, και οι λειτουργοί του τμήματος βρίσκονται 



σε διαδικασία αποστολής επιστολών ή και ακόμη επίδοσης αγωγών εναντίων όσων 

παρανομούν. 

  Η επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για συζήτηση του θέματος. 

 

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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