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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, 5  Ιουλίου 2022, 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, ενώ 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 5 000 πιστοποιητικά 

μίσθωσης και 4 000 τίτλοι ιδιοκτησίας προς έκδοση. 



Τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την δυσφορία τους για την καθυστέρηση που 

παρατηρείται από τα τμήματα του υπουργείου εσωτερικών  όσο αφορά την διαδικασία 

έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας και  πιστοποιητικών μίσθωσης των δικαιούχων 

προσφύγων.  

Η επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για συζήτηση του πιο πάνω θέματος. 

 

2.  Η καθυστέρηση που παρατηρείται όσον αφορά την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας    

στους δικαιούχους πρόσφυγες των οικοπέδων αυτοστέγασης που 

παραχωρήθηκαν στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης στο Αλεθρικό. 

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

Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια και Ανδρέα Πασιουρτίδη) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.163.-2022) 

Η επιτροπή ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών ότι μέχρι 

το τέλος του τρέχοντος έτους θα εκδοθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας στους δικαιούχους 

πρόσφυγες των οικοπέδων αυτοστέγασης της κοινότητας Αλεθρικού. 

    Η επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για συζήτηση του πιο πάνω θέματος τον Δεκέμβριο. 

 

 

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 
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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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