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Η ημερήσια διάταξη της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023, 

στις 9.30 π.μ. έχει ως ακολούθως: 

 

 9.30 π.μ. - Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για θέματα που άπτονται 

των αρμοδιοτήτων της επιτροπής. 

(Αρ. Φακ. 23.07.014.008) 

 

 
 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 
 
 
 
 
Σημειώσεις: 
 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν για το πιο πάνω θέμα, ο Υπουργός 

Εσωτερικών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Διευθυντής του Τμήματος 

Πολεοδομίας και Οικήσεως, ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, η 

Διευθύντρια της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ) και ο 

Διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του Υπουργείου 

Εσωτερικών, εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, 

Πάφου και Αμμοχώστου και ο Πρόεδρος του Κεντρικού Φορέα  Ισότιμης Κατανομής Βαρών 

(Κ.Φ.Ι.Κ.Β.).  

 

[Σύνολο ατόμων: 35. 16 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 
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2. Κάθε υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία/φορέας/οργάνωση/σύνδεσμος ή άλλο 

οργανωμένο σύνολο να εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο. 
 

3. Κατά την προσέλευσή σας στη Βουλή παρακαλείσθε, όπως προσκομίζετε βεβαίωση, 

σύμφωνα με την οποία έχετε αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί να παραστείτε σε καθορισμένη 

συνεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, εκπροσωπώντας συγκεκριμένο υπουργείο, 

ανεξάρτητη υπηρεσία, φορέα, οργάνωση, σύνδεσμο ή άλλο οργανωμένο σύνολο, μαζί 

με την ημερήσια διάταξη της συγκεκριμένης συνεδρίας δεόντως σφραγισμένης.  Τα 

δύο έγγραφα θα επιδεικνύονται κατά την είσοδό σας στη Βουλή. 

Οι εξουσιοδοτηθέντες να περιορίζονται στον καθορισθέντα αριθμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Μαρτίου 2023 
ΣΚ/ΦΕ 
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 Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-

Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για την Τρίτη, 4 Απριλίου 2023, στις 9.00 π.μ., έχει 

ως ακολούθως: 

 

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 9.00 π.μ. 1. Εγγραφή Θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν 

των προνοιών του Κανονισμού 41Α. 
 

  2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής. 
 

Β. 9.10 π.μ. - Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της επιτροπής. 

(Αρ. Φακ. 23.07.014.008) 

 

Γ. 10.00 π.μ. - Συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για θέματα που 

άπτονται των αρμοδιοτήτων της επιτροπής. 

(Αρ. Φακ. 23.07.014.008) 

 

Δ. 10.45 π.μ. - Συνάντηση με την ομάδα πρωτοβουλίας ασυνόδευτων και 

φιλοξενηθέντων παιδιών στην Ελλάδα το 1974. 

(Αρ. Φακ. 23.07.014.008) 

 

Ε. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου  

(Κανονισμός 41Α): 

 11.15 π.μ. - Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για τα θέματα που αφορούν τον Φορέα 

Ισότιμης Κατανομής Βαρών και την ανάγκη να ανταποκριθεί στις 

σημερινές ανάγκες των εκτοπισμένων. 

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

Χρίστου Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια, Νίκου Γεωργίου, Γιώργου 

Κάρουλλα, Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, Ονούφριου Κουλλά, Κυριάκου 

Χατζηγιάννη και Μιχάλη Γιακουμή) 

(31.8.2021)  

(Αρ. Φακ. 23.04.038.229-2021)  

Συνέχιση της συζήτησης. 

 

 
 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
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Σημειώσεις: 

 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι: 

 - Για το Β θέμα, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Διευθύντρια των 

Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκπρόσωποι της Επιτροπής Ανακουφίσεως 

Παθόντων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

[Σύνολο ατόμων: 25. 6 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Γ θέμα, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας και ο Προϊστάμενος της  Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.  

 

[Σύνολο ατόμων: 24. 5 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Δ θέμα, εκπρόσωποι της ομάδας πρωτοβουλίας ασυνόδευτων και φιλοξενηθέντων 

παιδιών στην Ελλάδα το 1974. 

 

[Σύνολο ατόμων: 24. 5 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Ε θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, 

του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, ο Πρόεδρος και τα 

Μέλη του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β.), εκπρόσωποι του 

Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). 
 

[Σύνολο ατόμων: 26. 7 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 1 γραμματέας, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)] 

 

2. Κάθε υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία/φορέας/οργάνωση/σύνδεσμος ή άλλο 

οργανωμένο σύνολο να εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο. 
 

3. Κατά την προσέλευσή σας στη Βουλή παρακαλείσθε, όπως προσκομίζετε βεβαίωση, 

σύμφωνα με την οποία έχετε αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί να παραστείτε σε καθορισμένη 

συνεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, εκπροσωπώντας συγκεκριμένο υπουργείο, 

ανεξάρτητη υπηρεσία, φορέα, οργάνωση, σύνδεσμο ή άλλο οργανωμένο σύνολο, μαζί 

με την ημερήσια διάταξη της συγκεκριμένης συνεδρίας δεόντως σφραγισμένης.  Τα 

δύο έγγραφα θα επιδεικνύονται κατά την είσοδό σας στη Βουλή. 

Οι εξουσιοδοτηθέντες να περιορίζονται στον καθορισθέντα αριθμό. 

 

29 Μαρτίου 2023 
ΣΚ/ΦΕ 
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