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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, 12 Ιουλίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1.  Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022. 

     (Αρ. Φακ. 23.01.063.098-2022) 

2.   Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2022. 

     (Αρ. Φακ. 23.01.063.099-2022) 

Tα μέλη της επιτροπής αντάλλαξαν απόψεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που είχαν 

προσκληθεί, για να εκφέρουν απόψεις επί των πιο πάνω νομοσχεδίων.  

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ζήτησε επιπρόσθετο χρόνο 

για ετοιμασία γνωμάτευσης επί προνοιών των νομοσχεδίων και τα μέλη της επιτροπής 

αποφάσισαν όπως η συζήτηση επί των νομοσχεδίων συνεχισθεί τον Σεπτέμβριο. 
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3.  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) 

 Τα μέλη της επιτροπής ενημέρωσαν τον διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών ότι γίνονται δέκτες παραπόνων από πολίτες για 

καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων σε αιτήματα που υποβάλλουν στην υπηρεσία του. 

    Συναφώς, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών 

αναφέρθηκε στην υποστελέχωση της υπηρεσίας, που αποτελεί τον κύριο λόγο που 

δυσχεραίνει το έργο της, και δεσμεύτηκε να μεταφέρει στον Υπουργό Εσωτερικών την 

παράκληση της επιτροπής όπως ο ίδιος, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού του 

2023, εξεύρει λύσεις για στελέχωση της υπό αναφορά υπηρεσίας. 

 

4.  Η αλλαγή των κριτηρίων παραχώρησης αγροτικών επιδοτήσεων για τους 

εγκλωβισμένους στην Αγία Τριάδα και οι επιπτώσεις που ενδέχεται να 

προκύψουν. 

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

Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια και Μιχάλη Γιακουμή) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.167.-2022) 

 Ο κοινοτάρχης της Αγίας Τριάδας δήλωσε ότι η Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων 

έχει αφαιρέσει από τις δηλώσεις/αιτήσεις των εγκλωβισμένων τα αγροτεμάχια στον 

τίτλο ιδιοκτησίας των οποίων ως κοινότητα αναφέρεται άλλη από αυτήν της Αγίας 

Τριάδας. 

 Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών θεμάτων δήλωσε ότι το ζήτημα 

προέκυψε, όταν έγιναν αλλαγές επί του σχεδίου για παραχώρηση οικονομικής 

βοήθειας στους εγκλωβισμένους γεωργοκτηνοτρόφους, λόγω του εξορθολογισμού του 

εν λόγω σχεδίου. Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι προγραμματίζεται συνάντηση με 
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όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για επικαιροποίηση του σχεδίου για το 2023 και θα 

αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για το 2022.  

 

5.  Η μεταστέγαση του προσφυγικού σωματείου Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας και τα 

προβλήματα που προκύπτουν στην υλοποίηση της. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ  Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, 

Nίκου Γεωργίου και Γιώργου Κάρουλλα) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.167.-2022) 

 Ο εκπρόσωπος του Ναυτικού Όμιλου Κερύνειας ανάφερε πως ο όμιλος αρχικά 

στεγαζόταν σε τουρκοκυπριακή γη στο χωριό Μουτταγιάκα, όπου, λόγω κάποιων 

προβλημάτων που αντιμετώπιζαν, οι ίδιοι ζήτησαν, μέσω του Υπουργού Εσωτερικών, 

μεταστέγαση στο τεμάχιο 480 του δήμου Γερμασόγειας, αίτημα που έγινε αποδεκτό. 

Αργότερα το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λεμεσού επικοινώνησε με τον 

όμιλο, αναφέροντας ότι το τεμάχιο 480 είχε παλαιότερα παραχωρηθεί στον ΚΟΤ, που 

χρησιμοποιούσε 80 από τα 6 000 τετραγωνικά μέτρα του τεμαχίου, τα οποία 

παρεμπιπτόντως χρησιμοποιούνται τώρα από το Υφυπουργείο Τουρισμού.  

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά από παράκληση των μελών της 

επιτροπής και αφού ο εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Τουρισμού δήλωσε πως οι ίδιοι 

δεν επιθυμούν να συνεχίσουν εργασίες στο υπό αναφορά τεμάχιο, ανέλαβε όπως 

ετοιμάσει πρόταση προς τον Υπουργό Εσωτερικών για εκμίσθωση του τεμαχίου 480 

και παραχώρησή του στον εν λόγω όμιλο. 

 Η επιτροπή θα συνέλθει για εξέταση του υπό αναφορά θέματος τον Σεπτέμβριο. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

mailto:parliamentary-commitees@parliament.cy
mailto:ekprosopos-typou@parliament.cy
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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.  

 

 

http://www.parliament.cy/

