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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, 14 Μαρτίου 2023, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1. Oι επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων στις 43 προσφυγικές 

πολυκατοικίες που διαγνώστηκαν με πολύ χαμηλό δείκτη θλαστικής αντοχής. 

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

Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια, Χρίστου Σενέκη, Ζαχαρία Κουλία και Μιχάλη 

Γιακουμή) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.1125-2021)  

2. Τα προβλήματα στατικής επάρκειας που παρουσιάζονται στους προσφυγικούς 

οικισμούς και η ανάγκη αντισεισμικής αναβάθμισης τους. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, Γιώργου 

Κάρουλλα, Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, Nίκου Γεωργίου, Νίκου Κέττηρου, Χρίστου 

Χριστόφια, Σωτήρη Ιωάννου και Μιχάλη Γιακουμή) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.007-2023)  



Η επιτροπή ενημερώθηκε από τον διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 

ότι υπάρχει πρόγραμμα για εξέταση της στατικότητας των πολυκατοικιών από το τμήμα 

που εκπροσωπεί, στους προσφυγικούς συνοικισμούς της Δημοκρατίας από το 2011 

και επαναλήφθηκαν  αυτοί οι έλεγχοι τα έτη 2017-2018. Επίσης, ο ίδιος εκπρόσωπος 

δήλωσε περαιτέρω ότι για το πιο πάνω θέμα, προέβησαν σε τεχνοοικονομικές μελέτες 

και τα στοιχεία αυτά κατατέθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών από τον Σεπτέμβριο του 

2020. 

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

στατικότητα των εν λόγω κτιρίων και θα επανέλθει την ερχόμενη εβδομάδα για εξέταση του 

υπό αναφορά θέματος, στην παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών. 

3.Τα προβλήματα που παρουσιάζονται αναφορικά με τη διαχείριση των 

τουρκοκυπριακών περιουσιών στην κοινότητα Σταυροκόννου. 

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

Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια και Μιχάλη Γιακουμή) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.169.-2022) 

  Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από τους εκπρόσωπους της Αστυνομίας 

Κύπρου ότι στην υπό αναφορά κοινότητα υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ αριθμού 

ατόμων που διαμένουν σε αυτήν, με αποτέλεσμα να προβαίνουν εκατέρωθεν σε 

καταγγελίες μεταξύ τους, για διάφορους λόγους στον αστυνομικό σταθμό 

Κελοκεδάρων.     Οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν πως γενεσιουργός αιτία των 

αντιπαραθέσεων μεταξύ των εν λόγω ατόμων είναι η παραχώρηση μεγάλης έκτασης 

τεμαχίων τουρκοκυπριακής γης σε συγκεκριμένο άτομο. 

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

4. Συνάντηση με την νέα εκτελεστική γραμματεία της Παγκύπριας Ένωσης   

Προσφύγων. 

Κατά την συνάντηση αυτή έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της νέας 

εκτελεστικής γραμματείας της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) και μελών της 

Επιτροπής για θέματα που απασχολούν τον προσφυγικό κόσμο. Συγκεκριμένα έγινε 

αναφορά στην απώλεια χρήσης εισοδημάτων των προσφύγων συνεπεία της 

τουρκικής εισβολής και κατά πόσο η νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή των 

Αντιπροσώπων υλοποιείται από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών 



προς όφελος των προσφύγων. Επίσης, τα μέλη της ΠΕΠ έθεσαν τα ζητήματα της ίσης 

κατανομής βαρών, τα κριτήρια με τα οποία θα καθίσταται δικαιούχος πρόσφυγας για 

να διεκδικήσει τουρκοκυπριακή γή, καθώς και η περαιτέρω επαφή που πρέπει οι ίδιοι 

να έχουν με τους πρόσφυγες στους προσφυγικούς οικισμούς.  

 

         5.  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 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 για λήψη τελικής απόφασης.  

        

 

 

   

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων  

Email: parliamentary-commitees@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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