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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, 10 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. 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 Xατζηγιάννη και Μιχάλη Γιακουμή)  

(Αρ. Φακ. 23.04.038.229-2021) 

Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους να ενημερωθεί για 

τους λόγους της μη εφαρμογής της νομοθεσίας που ψήφισε η Βουλή των 

Αντιπροσώπων για την είσπραξη από το κράτος 0,4% για αγοραπωλησία ακινήτου και 

μεταβίβαση αυτού σε αγοραστή από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 

Συναφώς, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι την ερχόμενη 

εβδομάδα θα κατατεθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο από τους Υπουργούς Οικονομικών 

και Εσωτερικών δύο νομοσχέδια που σκοπό έχουν την είσπραξη του υπό αναφορά 



0,4% για αγοραπωλησία ακινήτου και μεταβίβαση αυτού από το Τμήμα Κτηματολογίου 

και Χωρομετρίας. 

Η επιτροπή θα παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος και θα επανέλθει με την κατάθεση 

των υπό αναφορά νομοσχεδίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

2. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη μη χορήγηση των πολεοδομικών 

αδειών από τον δήμο Λάρνακας στους μισθωτές-δικαιούχους των τριών 

τουρκοκυπριακών τεμαχίων στη λεωφόρο Φανερωμένης, λόγω της μη 

κατασκευής του οδικού δικτύου. Οι ευθύνες του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών 

Περιουσιών και ποιος ο σχεδιασμός επίλυσης του θέματος. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Νίκου Γεωργίου, Μιχάλη Γιακουμή, 

Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια)   

(Αρ. Φακ. 23.04.039.089-2022) 

Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή εξέτασε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

μισθωτές τριών τουρκοκυπριακών τεμαχίων στη λεωφόρο Φανερωμένης. Συναφώς, ο 

εκπρόσωπος του δήμου Λάρνακας δήλωσε ότι ο λόγος που δεν εκδόθηκε μέχρι στιγμής 

πολεοδομική άδεια στους υπό αναφορά αιτητές είναι ότι στο πλαίσιο μελέτης των 

πολεοδομικών αιτήσεων σε σχέση με την ανέγερση επιχειρήσεων των αιτητών έγινε 

διαβούλευση με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και τον Αρχηγό Αστυνομίας και οι σχετικές 

απόψεις που εκφράστηκαν ήταν αρνητικές για λόγους οδικής ασφάλειας. Περαιτέρω, 

αναφέρθηκε στην επανεξέταση του θέματος από τον Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών 

Προβλημάτων, όπου δόθηκε έγκριση, με την προϋπόθεση να υπάρξουν βελτιώσεις στο 

οδικό δίκτυο. Τέλος, ο ίδιος δήλωσε ότι οι υπηρεσίες μπορούν να υλοποιήσουν το 

αίτημα αυτό, νοουμένου ότι θα τους καταβληθούν οι ανάλογες πιστώσεις από το κράτος. 

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών δήλωσε ότι 

θέση του Κηδεμόνα είναι ότι δεν μπορεί να αναλάβει το οικονομικό κόστος για τη 

βελτίωση του οδικού δικτύου 

Η επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση του θέματος.  

 



3. 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, Νίκου Γεωργίου, Γιώργου Κάρουλλα, Ρίτας Θεοδώρου 

Σούπερμαν, Ονούφριου Κουλλά, Χρίστου Σενέκη, Ζαχαρία Κουλία και Μιχάλη 

Γιακουμή)   

(Αρ. Φακ. 23.04.038.268-2021) 

Η επιτροπή ενημερώθηκε από τη διευθύντρια της Υπηρεσίας Μερίμνης και 

Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ) ότι από τον Ιούλιο του 2019, που άλλαξαν 

τα κριτήρια εξέτασης των αιτήσεων που καταβάλλουν οι αιτητές στην ΥΜΑΠΕ, μέχρι και 

τις 30 Απριλίου 2022 κατατέθηκαν 3 852 νέες αιτήσεις, ενώ από τις 6 258 παλαιότερες 

αιτήσεις παραμένουν προς εξέταση μόνο 287, καταβάλλεται δε προσπάθεια όπως 

εξετασθούν σύντομα και αυτές, παρά το γεγονός ότι η ΥΜΑΠΕ είναι υποστελεχωμένη. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 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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