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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, Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023, και συζήτησε τα 

ακόλουθα θέματα: 

           Η επιτροπή θα επανέλθει για εξέταση του υπό αναφορά θέματος. 

 

1. Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη μη έγκαιρη καταβολή των 

εγκριθεισών χορηγιών για αγορά διαμερίσματος/κατοικίας και για 

επιδιορθώσεις των προσφυγικών οικιών αυτοστέγασης. 

  (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. 23.04.038.268.-2021) 

  Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από την εκπρόσωπο του Υπουργείου 

Εσωτερικών πως επίκειται ο διορισμός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του νέου 

Υπουργού Εσωτερικών, όπου ο αυτός θα ορίσει διευθυντή της Υπηρεσίας Μέριμνας 



και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ).. Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε πως αφού 

γίνουν οι πίο πάνω διορισμοί τότε θα μπορεί και η ΥΜΑΠΕ να προχωρήσει με την 

σύγκληση συνεδριάσεων και εξέταση των αιτήσεων που έχει η υπό αναφορά υπηρεσία 

ενώπιον της. 

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

2.  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 ενημερώθηκαν από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ότι η 

Ελεγκτική Υπηρεσία διεξάγει δύο έρευνες σε σχέση με τουρκοκυπριακές περιουσίες οι 

οποίες αφορούν περιουσίες που κατέχουν, μέσω μίσθωσης, υπάλληλοι που εργάζονται στην 

υπηρεσία διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών καθώς και μέλη των συμβουλευτικών 

επιτροπών ή/και συγγενείς αυτών σε κάθε περίπτωση. 

     Συγκεκριμένα ο ίδιος δήλωσε πως η πρώτη έρευνα αφορά επαγγελματικά υποστατικά και  

έχει ολοκληρωθεί από την Ελεγκτική Υπηρεσία ο έλεγχος επί αυτών και απεστάλη επιστολή 

στον Υπουργό Εσωτερικών, όσο δε αφορά την δεύτερη έρευνα, ο ίδιος δήλωσε ότι έχει 

ζητηθεί η διοικητική έρευνα που διεξήγαγε το Υπουργείο Εσωτερικών για να εξετασθούν τα 

ευρήματά αυτής και να ολοκληρωθεί η έκθεση από την Ελεγκτική Υπηρεσία. 

      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-Εγκλωβισμένων-

Αγνοουμένων-Παθόντων) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.092-2022) 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών 

Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε 

προτού παραχωρηθεί σε οποιοδήποτε δικαιούχο, τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία 



για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης ή επαγγελματικής χρήσης, ο Κηδεμόνας 

Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για σκοπούς ασφάλειας θα πρέπει να μεριμνά για τη 

διενέργεια σχετικής μελέτης για τη στατική επάρκεια του συγκεκριμένου ακινήτου. 

        Η πιο πάνω πρόταση νόμου συζητήθηκε στην επιτροπή μεταξύ των μελών της 

επιτροπής και των εμπλεκομένων μερών όπου και ανταλλάγησαν μεταξύ τους 

απόψεις. 

        Η επιτροπή θα επανέλθει για εξέταση της πιο πάνω πρότασης νόμου. 

 

 

 

   

 

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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