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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, 25 Oκτωβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1. Η πολιτική χορηγιών σε προσφυγικά σωματεία από τα Υπουργεία 

Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και 

τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. 

 (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. 23.04.038.241-2022) 

       Τα μέλη της επιτροπής αντάλλαξαν απόψεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που 

κλήθηκαν για συζήτηση του υπό αναφορά θέματος. 

      Στη συνέχεια της συζήτησης του θέματος, ο πρόεδρος των προσφυγικών σωματείων 

εξέφρασε κραυγή απόγνωσης για την ολιγωρία που επιδεικνύει η πολιτεία στην 



οικονομική στήριξη των προσφυγικών σωματείων, για την οποία δεσμεύθηκε η 

κυβερνητική πλευρά σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο 

Οικονομικών τον Νοέμβριο του 2021. Συναφώς, ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος, τα 

προσφυγικά σωματεία, αν δε στηριχθούν από την πολιτεία, κινδυνεύουν με κλείσιμο. 

 Η επιτροπή  εξουσιοδότησε  τον πρόεδρό της να προβεί σε ενέργειες και επαφές με 

τον ΚΟΑ και το Υπουργείο Οικονομικών για επίλυση του προβλήματος. 

 

2. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι στα μαρωνίτικα χωριά. 

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

Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια,  Νίκου Γεωργίου,  Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν και 

Χρίστου Σενέκη) 

      (Αρ. Φακ. 23.04.039.187-2022) 

Τα μέλη της επιτροπής αντάλλαξαν απόψεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που 

κλήθηκαν για συζήτηση του υπό αναφορά θέματος. 

Ο αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Μαρωνιτών και ο αναπληρωτής 

κοινοτάρχης Κορμακίτη αναφέρθηκαν στα τέσσερα βασικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει σήμερα η κοινότητα Κορμακίτη και τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

α. Εργοδότηση συντηρητή έργων που γίνονται ή που θα γίνουν στην κοινότητα. 

β. Συντήρηση της οικίας Καλογριών. 

γ. Αναβάθμιση του κοινοτικό κτιρίου. 

δ. Υδροδότηση της κοινότητας. 

Οι αρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς δεσμεύθηκαν ότι θα προωθήσουν λύσεις για τα πιο 

πάνω προβλήματα το συντομότερο δυνατό. 

 

3. Ενημέρωση για την Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με την 

απόφαση να μην παραχωρηθεί χρηματική βοήθεια σε εκτοπισθέντες που έχουν 

ήδη εγκριθεί για παραχώρηση κρατικών οικοπέδων για ανέγερση κατοικίας. 

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

Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια) 

  (Αρ. Φακ. 23.04.038.343-2021) 



 Τα μέλη της επιτροπής αντάλλαξαν απόψεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που 

κλήθηκαν για συζήτηση του υπό αναφορά θέματος. 

 Η επιτροπή θα επανέλθει για εξέταση του θέματος. 

 

4.  Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα 

Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.164-2022) 

        Η επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου και συζήτησε επιμέρους πτυχές της 

που άπτονται της παροχής στεγαστικής βοήθειας σε πρόσφυγες, παθόντες και άλλα 

πρόσωπα.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

  

 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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