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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, 29 Νοεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1. Οι διακρίσεις που έγιναν σε σχέση με τη στήριξη των οικογενειών αγνοουμένων. 

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

Χρίστου Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.309.-2021) 

 Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από τον Επίτροπο Προεδρίας, καθώς και από 

τους εκπρόσωπους του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για τη στήριξη και τα 

επιδόματα που λαμβάνουν από την πολιτεία μέλη οικογενειών αγνοουμένων. Ο 

Επίτροπος Προεδρίας δήλωσε ότι γίνεται επεξεργασία διάφορων σεναρίων σε 

συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το ίδιο θέμα που θα προταθούν 

προς τα μέλη οικογενειών αγνοουμένων αναφορικά με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 

και τα επιδόματα που λαμβάνουν από την πολιτεία. Ο ίδιος δήλωσε πως την επόμενη 

φορά που θα κληθούν από την επιτροπή για το υπό αναφορά θέμα θα είναι έτοιμοι με 

εισηγήσεις, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι οικογένειες αγνοουμένων. 



       Η επιτροπή θα επανέλθει για εξέταση του υπό αναφορά θέματος. 

 

2. Η πορεία των εργασιών για την αναδόμηση των προσφυγικών συνοικισμών και 

η πολιτική ανέγερσης νέων κατοικιών. 

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

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

Θεοδώρου Σούπερμαν, Ονούφριου Κουλλά και Κυριάκου Χατζηγιάννη) 

       (Αρ. Φακ. 23.04.038.256.-2021) 

3.  Η ανάγκη για εφαρμογή σχεδίου αναδόμησης των πολυκατοικιών εντός των 

κυβερνητικών οικισμών, με άμεση προτεραιότητα τις πολυκατοικίες που έχουν 

κριθεί ως μη επισκευάσιμες. 

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

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

Θεοδώρου Σούπερμαν, Ονούφριου Κουλλά και Κυριάκου Χατζηγιάννη) 

       (Αρ. Φακ. 23.04.038.350.-2021)  

4. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση 

ανελκυστήρων και στα συμβόλαια συντήρησής τους στους κυβερνητικούς 

οικισμούς. 

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

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

Θεοδώρου Σούπερμαν και Ονούφριου Κουλλά) 

       (Αρ. Φακ. 23.04.038.335.-2021) 

     Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από τον διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας 

και Οικήσεως για το πρόγραμμα αναδομήσεων οικιών και πολυκατοικιών σε 

προσφυγικούς συνοικισμούς, καθώς και για την εγκατάσταση ανελκυστήρων σε 

αυτούς. 

     Συγκεκριμένα, ο ίδιος ανέφερε πως τρία έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν 

αναδόμηση εννέα πολυκατοικιών και εκατό σαράντα έξι οικιών για το τρέχον έτος. 

Πρόσθεσε δε πως για την τριετία 2022 έως 2025 θα αναδομηθούν δώδεκα 

πολυκατοικίες, αριθμός οικιών και ένα εμπορικό κέντρο παγκύπρια. 



     Όσον αφορά το πρόγραμμα εγκατάστασης ανελκυστήρων, ο ίδιος δήλωσε πως έχουν 

μέχρι τώρα εγκατασταθεί εκατό δεκαπέντε, βρίσκονται σε εξέλιξη άλλοι δεκαεπτά και 

μέχρι το τέλος του 2023 θα εγκατασταθούν άλλοι τριάντα. 

        Η επιτροπή θα επανέλθει για εξέταση των υπό αναφορά θεμάτων. 

 

5.  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 βουλευτή κ. Νίκου Γεωργίου) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.234.-2022) 

      Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος η εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας 

και Οικήσεως δήλωσε πως υπάρχει πρόγραμμα ελέγχων εξέτασης της στατικότητας 

των πολυκατοικιών από το τμήμα που εκπροσωπεί στους προσφυγικούς συνοικισμούς 

του Αποστόλου Ανδρέα, του Αποστόλου Λουκά και του Αγίου Ελευθερίου στον δήμο 

Λατσιών από το 2011 και αυτοί οι έλεγχοι επαναλήφθηκαν τη διετία 2017-2018. Επίσης, 

η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε πως για το πιο πάνω θέμα προέβησαν σε 

τεχνοοικονομικές μελέτες και τα στοιχεία αυτά κατατέθηκαν στο Υπουργείο 

Εσωτερικών. 

 Η επιτροπή ζήτησε όπως κατατεθεί ενώπιόν της η υπό αναφορά μελέτη, που αφορά 

τη στατικότητα των υπό αναφορά κτιρίων και θα επανέλθει για εξέταση του υπό 

αναφορά θέματος. 

 

6.  Η καθυστέρηση που παρατηρείται όσον αφορά την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας    

στους δικαιούχους πρόσφυγες των οικοπέδων αυτοστέγασης που 

παραχωρήθηκαν στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης στο Αλεθρικό. 

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

Χρίστου Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια και Ανδρέα Πασιουρτίδη) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.163.-2022) 



 Η επιτροπή ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών ότι μέχρι 

το τέλος του τρέχοντος έτους θα εκδοθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας στους δικαιούχους 

πρόσφυγες των οικοπέδων αυτοστέγασης της κοινότητας Αλεθρικού. 

 Η επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για συζήτηση του πιο πάνω θέματος. 

 

7.  Η εν γένει διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες 

περιοχές της Κύπρου. 

(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. 23.04.038.222.-2021) 

 Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ότι η 

Ελεγκτική Υπηρεσία διεξάγει τρείς έρευνες σε σχέση με τουρκοκυπριακές περιουσίες 

οι οποίες αφορούν δεκαεπτά εμπορικά καταστήματα στην Πάφο, είκοσι τρία 

επαγγελματικά υποστατικά παγκύπρια και η τρίτη έρευνα αφορά τις τουρκοκυπριακές 

περιουσίες που κατέχουν, μέσω μίσθωσης, υπάλληλοι που εργάζονται στην Υπηρεσία 

Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, καθώς και μέλη των συμβουλευτικών 

επιτροπών. 

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

 

8.  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) 

       Στο πλαίσιο 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, παρά τη σχετική δέσμευση που 

υπήρξε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών τον 

Νοέμβριο του 2021. Τα προσφυγικά σωματεία, δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος,  εάν δε 

στηριχθούν από την πολιτεία, κινδυνεύουν με κλείσιμο. 

 Ο πρόεδρος του ΚΟΑ δήλωσε πως είναι υποχρέωση του οργανισμού να βοηθά τα 

προσφυγικά σωματεία, γι’ αυτό και διπλασιάστηκε το κονδύλι που χορηγείται προς 

αυτά. Ο ίδιος επίσης δεσμεύθηκε όπως στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που 

θα κατατεθεί από τον ΚΟΑ για το 2023 περιληφθεί κονδύλι ύψους €0,5 εκατομ. για 

κάλυψη των εξόδων των ομάδων της Νέας Σαλαμίνας, του Εθνικού Άχνας και της 

Ανόρθωσης Αμμοχώστου. 

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

 

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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