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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, 27  Σεπτεμβρίου 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 επί των αναθεωρημένων κειμένων των 

πιο νομοσχεδίων και αποφάσισαν όπως τοποθετηθούν επί  των νομοσχεδίων στις 11 

Οκτωβρίου 2022. 

 

3.  Συνάντηση με τον δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αμμοχώστου. 

 Τα μέλη της επιτροπής ενημέρωσαν τον δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού 

συμβουλίου Αμμοχώστου αναφορικά με ζητήματα που συζητούνται στην επιτροπή, 



όπως είναι η απώλεια χρήσης των εισοδημάτων των προσφύγων συνεπεία της 

τουρκικής εισβολής, η διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών από τον 

Κηδεμόνα και η ίση κατανομή βαρών από την πολιτεία προς τους πρόσφυγες. 

 

4.  Συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας. 

 Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για 

ζητήματα τα οποία χειρίζεται η ίδια και έχουν σχέση με τον προσφυγικό κόσμο, όπως 

είναι το σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης των περιστασιακά διαμενόντων και 

επαναεγκατασταθέντων στις κοινότητες Ριζοκαρπάσου και Αγίας Τριάδας. Η 

υφυπουργός ζήτησε πίστωση χρόνου από τα μέλη της επιτροπής, για να κριθεί το 

σχέδιο, καθότι επίκειται διαβούλευση το επόμενο διάστημα με τον Επίτροπο Προεδρίας 

και άλλους εμπλεκόμενους φορείς για διόρθωση κενών που  εντοπίστηκαν στο υπό 

αναφορά ζήτημα. 

 Τα μέλη της επιτροπής θα εξετάσουν το ζήτημα σύντομα.  

 

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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