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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, 8 Νοεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα
θέματα:

1.

Η εν γένει διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες
περιοχές της Κύπρου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Νίκου Κέττηρου, Χρίστου
Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια, Nίκου Γεωργίου, Γιώργου Κάρουλλα, Ρίτας Θεοδώρου
Σούπερμαν, Ονούφριου Κουλλά, Χρίστου Σενέκη, Ζαχαρία Κουλία και Μιχάλη
Γιακουμή)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.222.-2021)
Τα μέλη της επιτροπής αντάλλαξαν απόψεις με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και
εκπρόσωπους του γραφείου του Γενικού Ελεγκτή αναφορικά με τα στοιχεία που
κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατοχή και
διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου.
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Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του εν λόγω θέματος σε
μεταγενέστερη συνεδρία της.

2.

O περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2023
Νόμος του 2022.
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο Τουρκοκυπριακών
Περιουσιών ποσού που δεν υπερβαίνει τα €16.655.852 για τη χρήση του έτους που
λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.
Σημειώνεται ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός δεν είναι ισοσκελισμένος και
παρουσιάζει έλλειμμα ύψους €766.056, το οποίο αναμένεται να καλυφθεί από το
συσσωρευθέν αποθεματικό του Ταμείου Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.
Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει την εξέταση του υπό αναφορά θέματος σε
μεταγενέστερη συνεδρία της.

3.

Η απόφαση για τερματισμό του σχεδίου παραχώρησης οικοπέδων, ως
αντισταθμίσματος,

σε

δικαιούχους

πρόσφυγες

που

διαμένουν

σε

τουρκοκυπριακές κατοικίες ή σε κατοικίες που ανεγέρθηκαν σε τουρκοκυπριακή
γη που δεν απαλλοτριώθηκε.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Χρίστου Σενέκη, Νίκου Κέττηρου,
Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, και Κωστή Ευσταθίου)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.235.-2022)
Η επιτροπή ενημερώθηκε από τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών για
την υπ’ αρ. 63.389 και ημερ. 18 Φεβρουαρίου 2006 απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου που αφορά την παραχώρηση οικοπέδων ως αντιστάθμισμα σε
δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε κατοικίες που ανεγέρθηκαν σε γη
τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας που δεν απαλλοτριώθηκε. Επίσης ενημερώθηκε για τη
μεταγενέστερη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75.007 και ημερομηνία
29 Απριλίου 2013, που αφορά τον τερματισμό της εφαρμογής του Στεγαστικού Σχεδίου
παραχώρησης αντισταθμιστικού οικοπέδου για εκτοπισθέντες που διαμένουν σε
τουρκοκυπριακές κατοικίες ή σε κατοικίες που ανεγέρθηκαν σε γη τουρκοκυπριακής
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ιδιοκτησίας που δεν έχει απαλλοτριωθεί. Η εν λόγω απόφαση προσβλήθηκε στο
Δικαστήριο και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.
Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη μελέτη του εν λόγω θέματος σε μεταγενέστερη
συνεδρία της.

4.

Συνάντηση της επιτροπής με τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Κοινοτικού
Συμβουλίου Αχερίτου.
(Αρ. Φακ. 23.07.014.008)
Τα μέλη της επιτροπής αντάλλαξαν απόψεις με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού
Συμβουλίου Αχερίτου για ζητήματα που αφορούν την υπό αναφορά κοινότητα.

5.

Η αποτελεσματικότητα του σχεδίου «Οικία» του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως
Στέγης σε σχέση με αιτητές που έχουν εγκριθεί για στεγαστική βοήθεια στο
πλαίσιο της προσφυγικής πολιτικής.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Νίκου Κέττηρου, Χρίστου
Χριστοφίδη, και Χρίστου Χριστόφια)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.245.-2022)
Τα μέλη της επιτροπής αντάλλαξαν απόψεις με τους παρευρισκόμενους αναφορικά με
την αποτελεσματικότητα του υπό αναφορά σχεδίου και έθεσαν ερωτήματα για ζητήματα
που αφορούν αιτητές πρόσφυγες του εν λόγω σχεδίου.
Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει την εξέταση του εν λόγω θέματος σε
μεταγενέστερη συνεδρία της.

6.

O περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του
2023 Νόμος του 2022.
Η επιτροπή αποφάσισε να προωθήσει το υπό αναφορά νομοσχέδιο στην ολομέλεια
του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.
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Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
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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.

