
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

                                                        

4 Οκτωβρίου 2022 

Αρ.     379/2022                                                                              

 

  

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-

ΠΑΘΟΝΤΩΝ  

 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων 

συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Τρίτη, 4  Oκτωβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1. Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη μη έγκαιρη καταβολή των 

εγκριθεισών χορηγιών για αγορά διαμερίσματος/κατοικίας και για 

επιδιορθώσεις των προσφυγικών οικιών αυτοστέγασης. 

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

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

Σούπερμαν, Ονούφριου Κουλλά, Χρίστου Σενέκη, Ζαχαρία Κουλία και Μιχάλη 

Γιακουμή) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.268-2021) 

 Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από τη διευθύντρια της Υπηρεσίας Μερίμνης 

και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων για τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων στην 

υπηρεσία της, για το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού του 2022, καθώς και 



για την επιδότηση ενοικίου που δίδεται στους πρόσφυγες που αποτείνονται στην 

υπηρεσία που εκπροσωπεί. 

 Συγκεκριμένα, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε πως από το 2013 μέχρι και σήμερα 

λειτουργοί της υπηρεσίας που εκπροσωπεί εξέτασαν 18 773 αιτήσεις. Όσον αφορά 

στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, αυτός, ανέφερε η ίδια, διπλασιάστηκε, αφού 

μέχρι και το 2019 ήταν €24 εκατομ. και τώρα είναι €49,9 εκατομ. Τέλος, η ίδια δήλωσε 

πως υπάρχουν περίπου 5 000 αιτήσεις κάθε χρόνο για επιδότηση ενοικίου των αιτητών 

προσφύγων με ποσοστό υλοποίησης το 95% των αιτήσεων αυτών. 

 

2.  Η ανάγκη αναθεώρησης των τοπικών σχεδίων του δήμου Λύσης και της 

κοινότητας Κοντέας μετά από την αλλαγή πολιτικής για τις αναπτύξεις εντός των 

βρετανικών βάσεων. 

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

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

Σούπερμαν, Ονούφριου Κουλλά και Κυριάκου Χατζηγιάννη) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.326-2021) 

 Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Κοντέας, καθώς και την εκπρόσωπο του τμήματος πολεοδομίας και οικήσεως ότι στις 

16 Μαΐου 2022  δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, ύστερα από 

οκτώ χρόνια διαβουλεύσεων με τις επηρεαζόμενες κοινότητες, η δήλωση πολιτικής των 

εντός κυρίαρχων περιοχών βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται και περιοχές της Λύσης και της Κοντέας. Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε 

ότι η δήλωση πολιτικής συμφωνήθηκε μεταξύ της Δημοκρατίας και του διοικητή των 

βρετανικών βάσεων. Επίσης, δήλωσε ότι, μετά τη δημοσίευση της δήλωσης πολιτικής, 

υπήρχε δικαίωμα υποβολής ένστασης των τοπικών σχεδίων, το οποίο έληξε στις 15 

Σεπτεμβρίου 2022. Τέλος, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι περιοχές αυτές 

χωροθετήθηκαν σε Γεωργική Ζώνη Γ3, εντός της οποίας επιτρέπονται αναπτύξεις. 

 Τα μέλη της επιτροπής θα επανέλθουν για εξέταση του πιο πάνω θέματος. 

 

3.  Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη μη χορήγηση αναγκαίων 

πολεοδομικών αδειών από τον δήμο Λάρνακας σε μισθωτές-δικαιούχους 



τουρκοκυπριακών τεμαχίων στη λεωφόρο Φανερωμένης στη Λάρνακα. Τρόποι 

επίλυσης του θέματος και ενδεχόμενες ευθύνες του Κηδεμόνα 

Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Νίκου Γεωργίου, Μιχάλη Γιακουμή, 

Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.089-2022) 

 Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από την εκπρόσωπο του Τμήματος Διαχείρισης 

Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ότι το κονδύλι των €100.000 που απαιτείτο για εργασίες 

στο οδικό δίκτυο, ώστε οι μισθωτές των τουρκοκυπριακών τεμαχίων να 

εξυπηρετούνται, πιστώθηκε για το 2022 και 2023 στην υπηρεσία και το όλο ζήτημα θα 

επιλυθεί. 

 Επίσης ο εκπρόσωπος του δήμου Λάρνακας δήλωσε ότι θα προκηρυχθούν 

προσφορές για το οδικό δίκτυο τέλος Οκτωβρίου, τον Νοέμβριο θα γίνει η αξιολόγησή 

τους και αρχές του νέου έτους θα ξεκινήσουν οι εργασίες του έργου. 

 

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 επί αναθεωρημένων κειμένων των πιο 

πάνω νομοσχεδίων και αποφάσισαν όπως τοποθετηθούν επί αυτών στις 11 

Οκτωβρίου 2022. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 
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 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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