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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-
ΠΑΘΟΝΤΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων άρχισε σήμερα, Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2022, τη συζήτηση του θέματος «Η 

εν γένει διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές της 

Κύπρου» (Αρ. Φακ.23.04.038.222-2021), το οποίο ενεγράφη με τη διαδικασία του 

αυτεπαγγέλτου, έπειτα από εισήγηση των κ. Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη, Χρίστου 

Χριστόφια, Νίκου Γεωργίου, Γιώργου Κάρουλλα, Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, Ονούφριου 

Κουλλά, Χρίστου Σενέκη, Ζαχαρία Κουλία και Μιχάλη Γιακουμή. 

 Η Επιτροπή, στην παρουσία  εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών αρχών και των 

εμπλεκόμενων φορέων, εξέτασε το θέμα της παραχώρησης εμπορικών καταστημάτων από 

την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Τ/Κ) στην επαρχία της Πάφου 

και έτυχε ενημέρωσης αφενός για τη νενομισμένη διαδικασία και τα κριτήρια που 

καθορίζονται για τον σκοπό αυτό στη σχετική νομοθεσία [Νόμος Αρ. 139/1991 έως 

68(Ι)/2012 και Κ.Δ.Π. 68/1992] και αφετέρου για τη γενική διαχείριση των εν λόγω 

περιουσιών με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων. Στη συζήτηση 

σημειώθηκε ότι σε κάθε Επαρχιακή Διοίκηση λειτουργεί Κλάδος Διαχείρισης Τ/Κ 

Περιουσιών με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των υποθέσεων προς 

όφελος των εκτοπισμένων και των ιδιοκτητών των υπό κηδεμονία περιουσιών. Υπάρχει 

συγκεκριμένα Συμβουλευτική Επιτροπή που μελετά και παρέχει συμβουλές στον Κηδεμόνα 

των Τ/Κ περιουσιών, προτού αποφασίσει σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στη 



διαχείρισή τους, ενώ, για σκοπούς δικαιότερης διαχείρισης και ταχύτερης ανταπόκρισης της 

διοίκησης σε προβλήματα που σχετίζονται με το θέμα, σε κάθε επαρχία συστάθηκαν και 

σχετικές ειδικές επιτροπές.  

 Αναφορικά με τις καταγγελίες που αφορούν την εκτός σχετικών κριτηρίων 

παραχώρηση αριθμού καταστημάτων που είναι υπό τη διαχείριση του Κηδεμόνα Τ/Κ 

περιουσιών και βρίσκονται σε κεντρικές/προνομιακές περιοχές/τμήματα του εμπορικού 

κέντρου της Πάφου, η εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ενημέρωσε την Επιτροπή 

ότι οι αποφάσεις και οι δράσεις της διοίκησης αναμένεται να λαμβάνονται στο πλαίσιο της 

σχετικής νομοθεσίας και των κανονισμών και, εκεί και όπου κρίνεται απαραίτητη 

οποιαδήποτε απόκλιση, είτε θα εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο είτε θα 

εξασφαλίζεται νομική γνωμάτευση.  Ανέφερε επίσης ότι είναι ήδη σε εξέλιξη από την 

Ελεγκτική Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος που αφορά στην αποτελεσματική, 

αποδοτική και οικονομική διαχείριση Τ/Κ περιουσιών που κατηγοριοποιούνται ως 

επιχειρηματικά υποστατικά στις διάφορες επαρχίες.   

 Στο πλαίσιο της συζήτησης τα μέλη της Επιτροπής τόνισαν την ανάγκη 

εξορθολογισμού της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων παραχώρησης Τ/Κ περιουσιών 

στη βάση διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων και ζήτησαν την άμεση κατάθεση 

Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισής τους, στο οποίο να περιληφθούν πρόνοιες τόσο για 

ανάκτηση Τ/Κ περιουσιών τις οποίες κατέχουν μη δικαιούχοι (θέσμιοι ενοικιαστές) όσο και 

για άρση προηγούμενων τυχόν παρατυπιών.   

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-

Αγνοουμένων-Παθόντων 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 
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Επαφές: 

1.  Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

2. Ανδρέας Χριστοδούλου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

 

Επιμέλεια: 
 

1. Αντρέας Χειμωνίδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Επικοινωνίας 

2. Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (αποσπ. στην ΥΚΕ) 

3. Γιάννα Χριστοφόρου, Πρώτη Στενογράφος Βουλής 
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