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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, 15 Νοεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

1.  Oι σημερινές εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών 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. 23.04.038.232.-2021) 

2.  Ζητήματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους. 

(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,  Μιχάλη Γιακουμή 

και Κυριάκου Χατζηγιάννη) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.234.-2021) 



Η επιτροπή ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο του υπουργείου εξωτερικών ότι το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) αποφάσισε το 2014 όπως 

η Τουρκία καταβάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία 30 εκατομ. ευρώ ως αποζημίωση για 

ηθική βλάβη στους συγγενείς των αγνοουμένων και 60 εκατομ. για ηθική βλάβη στους 

εγκλωβισμένους κατοίκους της Καρπασίας. Στη συνέχεια ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε 

ότι τον Μάρτιο του 2023 το θέμα θα απασχολήσει την επιτροπή αναπληρωτών 

υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προσθέτοντας ότι, αν η απόφαση είναι η 

καταβολή των 90 εκατομ. ευρώ συν άλλα 13 εκατομ. ευρώ τόκοι, τότε η Δημοκρατία 

υπό την εποπτεία της επιτροπής αναπληρωτών υπουργών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, οφείλει να δημιουργήσει μηχανισμό και εντός 18 μηνών να διανέμει τα 

ανάλογα ποσά στους δικαιούχους. 

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

κλήθηκαν επί του θέματος στην επιτροπή. 

Η επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για εξέταση του υπό αναφορά θέματος. 

 

3.  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες που έκτισαν σε χαλίτικη γη 

πριν πολλά χρόνια. 

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

Χρίστου Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια, Nίκου Γεωργίου, Γιώργου Κάρουλλα, Ρίτας 

Θεοδώρου Σούπερμαν, Ονούφριου Κουλλά, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Μιχάλη 

Γιακουμή) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.306.-2021) 

Η επιτροπή ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών ότι έγινε 

προσπάθεια καταγραφής των προσφύγων οι οποίοι έκτισαν την οικία τους σε χαλίτικη 

γη μετά το 1974 χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα από πλευράς του υπουργείου. 

Ακολούθως, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι την εποχή εκείνη, λόγω των δύσκολων 

συνθηκών που περνούσε η Δημοκρατία, λόγω της εισβολής του 1974, οι άδειες που 

δόθηκαν ήταν άδειες χρήσης εφ’ όρου ζωής. 

      Η επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για εξέταση του υπό αναφορά θέματος. 

 



4.  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 βουλευτών 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 να στηρίξει 

οικονομικά τα προσφυγικά σωματεία, καθώς υπήρξε δέσμευση που δόθηκε προς αυτά 

σε συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών τον Νοέμβριο του 2021. 

Παράλληλα, δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, τα προσφυγικά σωματεία, αν δε στηριχθούν 

από την πολιτεία, κινδυνεύουν με κλείσιμό τους. 

 Η επιτροπή  θα επανέλθει για εξέταση του πιο πάνω θέματος σε δύο εβδομάδες. 

 

5.  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

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

Χριστόφια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.062.189-2021) 

 

6. Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) 

(Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 

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

Χριστόφια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.062.190-2021) 

 Η επιτροπή θα επανέλθει για τοποθέτηση επί των πιο πάνω προτάσεων νόμου. 

 



 

 

 

7.  O περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2023 

Νόμος του 2022. 

 Το πιο πάνω νομοσχέδιο συζητήθηκε στην επιτροπή μεταξύ των μελών της επιτροπής 

και θα αποσταλεί στην ολομέλεια του σώματος για τελική λήψη απόφασης. 

 

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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