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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, 30 Αυγούστου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1.  Η μεταστέγαση του προσφυγικού σωματείου “Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας” και 

τα προβλήματα που προκύπτουν στην υλοποίησή της. 

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

Nίκου Γεωργίου και Γιώργου Κάρουλλα) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.167.-2022) 

Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από την εκπρόσωπο του Υπουργείου 

Εσωτερικών ότι, έπειτα από διαβουλεύσεις των εμπλεκομένων μερών, συμφωνήθηκε 

όπως το σωματείο “Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας” (ΝΟΚ) αποταθεί διά επιστολής του 

τόσο στο Υπουργείο Εσωτερικών όσο και στον ΚΟΑ με αίτημα τη στέγασή του σε 

συγκεκριμένο χώρο όπου τώρα στεγάζεται το επαρχιακό γραφείο του Υφυπουργείου 

Τουρισμού στη Λεμεσό. Η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε επιπρόσθετα πως το αίτημα, 

αφού εξετασθεί από τους πιο πάνω φορείς, καθώς και από διυπουργική επιτροπή, θα 



τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, 

προς έγκριση. 

 

2.  Ο τρόπος επιλογής των εκπαιδευτικών που διορίζονται στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα του Ριζοκαρπάσου. 

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

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

Σούπερμαν,  Ονούφριου Κουλλά και Ζαχαρία Κουλία) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.277.-2021) 

Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της από 

τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων που κλήθηκαν στην συνεδρίαση της 

επιτροπής για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του 

Ριζοκαρπάσου για τη σχολική χρονιά 2022-2023. 

 

3.  Ενημέρωση της επιτροπής για την επικείμενη οικιστική ανάπτυξη εντός του 

Κυβερνητικού Οικισμού Αθαλάσσας Αγλαντζιάς και πιθανά προβλήματα που 

ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τους πρόσφυγες που διαμένουν στον υπό 

αναφορά προσφυγικό οικισμό. 

(Αρ. Φακ. 23.07.014.001) 

Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από την εκπρόσωπο του Υπουργείου 

Εσωτερικών ότι στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 θα γίνει συνάντηση στο Δημαρχείο 

Αγλαντζιάς στην οποία θα μελετηθεί το χωροταξικό σχέδιο του πιο πάνω οικισμού.  

Τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τα εμπλεκόμενα μέρη όπως, προτού υλοποιήσουν 

οιεσδήποτε αποφάσεις λάβουν, ενημερώσουν σχετικά τους ιδιοκτήτες των οικιών στον 

εν λόγω οικισμό. 

 

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

Νόμος του 2022. 

     (Αρ. Φακ. 23.01.063.098-2022) 

5.   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 δεσμεύθηκε όπως τις 

επόμενες αποστείλει γνωμάτευση επί συγκεκριμένων προνοιών των νομοσχεδίων.  

    

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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