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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝΠΑΘΟΝΤΩΝ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων
συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Τρίτη, 1η Νοεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα
θέματα:

1.

O περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του
2023 Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.197-2022)

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κεντρικού
Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ποσού ύψους €111.901.390 για τη χρήση του έτους
που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. Ο προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ για το οικονομικό
έτος του 2023 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €111.901.390 και
έσοδα του ίδιου ύψους.
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2.

Οι διακρίσεις που έγιναν σε σχέση με τη στήριξη των οικογενειών αγνοουμένων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ Νίκου Κέττηρου, Χρίστου
Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια )
(Αρ. Φακ. 23.04.038.309.-2021)
H επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους του γραφείου του Επίτροπου
Προεδρίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη στήριξη
και τα επιδόματα που λαμβάνουν από την πολιτεία τα μέλη οικογενειών αγνοουμένων.
Παράλληλα η εκπρόσωπος του γραφείου του Επίτροπου Προεδρίας ενημέρωσε την
επιτροπή ότι σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα μελετήσουν εκ
νέου το ζήτημα ώστε να εισηγηθούν ενδεχόμενες τροποποιήσεις για το ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα και τα επιδόματα που λαμβάνουν τα εν λόγω μέλη από την
πολιτεία.
Η επιτροπή θα επανέλθει για συνέχιση της εξέτασης του υπό αναφορά θέματος.

3.

Τα προβλήματα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των προσφυγικών συνοικισμών
και ειδικότερα στον συνοικισμό «Μακάριος Γ΄» και η ανάγκη αναβάθμισής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, Νίκου Κέττηρου,
Χρίστου Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια και Ζαχαρία Κουλία)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.003.-2022)
O εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ενημέρωσε την
επιτροπή ότι ολοκληρώθηκε ο δειγματοληπτικός έλεγχος σε δεκαοκτώ (18) οικίες του
Κυβερνητικού Οικισμού «Μακάριος Γ΄» στις Καμάρες Λάρνακας, οι οποίες είχαν
υποδειχθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και στις οποίες εντοπίστηκανα.

προβλήματα λειτουργίας κυρίως σε αυτόματους διακόπτες διαρροής έντασης, οι
οποίοι λόγω παλαιότητας και στασιμότητας, καθυστερούσαν να ενεργοποιηθούν.
Για τα εν λόγω σημειώθηκε ότι πρέπει να αντικατασταθούν οι πεπαλαιωμένοι
πίνακες διανομής.

γ.

απώλειες ηλεκτρικού ρεύματος σε τρεις κατοικίες για τις οποίες υποδείχθηκε η
αποκατάστασή τους.
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Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε από την εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και
Οικήσεως όπως ενημερώσει άμεσα τον Υπουργό Εσωτερικών καθότι το ζήτημα
άπτεται ασφάλειας και υγείας.
Η επιτροπή αποφάσισε να επανέλθει σε μεταγενέστερη συνεδρία της για συνέχιση της
εξέτασης του υπό αναφορά θέματος.

4.

Η διενέργεια ελέγχων εξέτασης της στατικότητας των πολυκατοικιών από το
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στους προσφυγικούς συνοικισμούς του
Αποστόλου Ανδρέα, του Αποστόλου Λουκά και του Αγίου Ελευθερίου στον δήμο
Λατσιών, καθώς και η λήψη μέτρων αποκατάστασής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Νίκου Γεωργίου)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.234.-2022)
Η επιτροπή ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και
Οικήσεως για το πρόγραμμα ελέγχων εξέτασης της στατικότητας των πολυκατοικιών
στους προσφυγικούς συνοικισμούς Αποστόλου Ανδρέα, Αποστόλου Λουκά και Αγίου
Ελευθερίου στον δήμο Λατσιών, το οποίο άρχισε το έτος 2011. Οι εν λόγω έλεγχοι
επαναλήφθηκαν τα έτη 2017-2018. Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε πως επιπρόσθετα με
τα πιο πάνω προέβησαν σε τεχνοοικονομικές μελέτες, τα αποτελέσματα των οποίων
κατατέθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Η επιτροπή αποφάσισε να επανέλθει σε μεταγενέστερη συνεδρία της για συνέχιση της
εξέτασης του υπό αναφορά θέματος.

5.

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 του ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.164-2022)
Η επιτροπή αποφάσισε να προωθήσει την πρόταση νόμου στην ολομέλεια του
σώματος για λήψη τελικής απόφασης.
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