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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, 22 Νοεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα
θέματα:
1.

O περί Προυπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2023 Νόμος
του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.228.-2022)
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της
Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων για το οικονομικό έτος του 2023. Ο υπό αναφορά
προϋπολογισμός είναι ισοζυγισμένος και προβλέπει δαπάνες και έσοδα ίδιου ύψους
€332.115 .
Η επιτροπή θα επανέλθει για εξέταση του υπό αναφορά θέματος.

2.

Η εγκατάσταση Κεντρικών Αποχετευτικών Δικτύων στους Προσφυγικούς
Συνοικισμούς και στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης και το κόστος σύνδεσής
τους με τις οικιστικές μονάδες.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Νίκου Κέττηρου, Χρίστου
Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια, Nίκου Γεωργίου, Γιώργου Κάρουλλα, Ρίτας Θεοδώρου
Σούπερμαν, Ονούφριου Κουλλά και Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.217.-2021)
Η επιτροπή ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και
Οικήσεως ότι οι εργασίες για το κεντρικό αποχετευτικό έχουν ολοκληρωθεί από το
2018. Αυτό που απομένει, ανάφερε η ίδια εκπρόσωπος, είναι η σύνδεση οικισμών και
ορισμένων κοινοτήτων παγκύπρια με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, που είναι
αρμοδιότητα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, οι εργασίες της οποίας θα
αρχίσουν αρχές του 2023.
Η επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για εξέταση του υπό αναφορά θέματος.

3.

Ο

περί

Τουρκοκυπριακών

Περιουσιών

(Διαχείριση

και

Άλλα

Θέματα)

(Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-ΕγκλωβισμένωνΑγνοουμένων-Παθόντων)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.092-2022)
Η επιτροπή θα επανέλθει για τοποθέτηση επί της πρότασης νόμου.

4.

Ο

περί

Ακίνητης

Ιδιοκτησίας

(Διακατοχή,

Εγγραφή

και

Εκτίμηση)

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.
(Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια εκ
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις)
(Αρ. Φακ. 23.02.062.189-2021)
5.

Ο

περί

Τουρκοκυπριακών

Περιουσιών

(Διαχείριση

και

Άλλα

Θέματα)

(Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.
(Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια εκ
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις)
(Αρ. Φακ. 23.02.062.190-2021)

Οι πιο πάνω προτάσεις νόμου συζητήθηκαν στην επιτροπή μεταξύ των μελών της
επιτροπής και θα προωθηθούν στην ολομέλεια του σώματος για τελική λήψη
απόφασης.

6.

O περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2023
Νόμος του 2022.
Το πιο πάνω νομοσχέδιο συζητήθηκε στην επιτροπή και θα προωθηθεί στην ολομέλεια
του σώματος για τελική λήψη απόφασης.
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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.

