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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-

ΠΑΘΟΝΤΩΝ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων 

συνήλθε σήμερα, Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Τα προβλήματα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των προσφυγικών συνοικισμών 

και ειδικότερα στον συνοικισμό «Μακάριος Γ΄» και η ανάγκη αναβάθμισής τους. 

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

Χρίστου Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια και Ζαχαρία Κουλία) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.003.-2022) 

Στο πλαίσιο της συζήτησης του πιο πάνω θέματος η εκπρόσωπος της 

Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας (ΗΜΥ) δήλωσε ότι στις 2 Μαρτίου 2022 

πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΗΜΥ σύσκεψη με εκπροσώπους του Τμήματος 

Πολεοδομίας και Οικήσεως, κατά την οποία αποφασίστηκε ότι μέχρι την 31η Μαρτίου 

2022 λειτουργοί των δύο υπηρεσιών θα προβούν σε δεκαπέντε δειγματοληπτικούς 

ελέγχους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε οικίες προσφύγων στον συνοικισμό 

«Μακάριος Γ΄» στη Λάρνακα, για να διαπιστώσουν κατά πόσον υπάρχουν 



οποιαδήποτε προβλήματα.  Η Επιτροπή θα αναμένει τα αποτελέσματα των 

δειγματοληπτικών ελέγχων, προτού επανέλθει για εξέταση του θέματος. 

 

2. Συνάντηση με τον δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Αμμοχώστου.    

(Αρ. Φακ: 23.07.014.008) 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο δήμαρχος Αμμοχώστου ανέφερε ότι απαιτείται να 

καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για προώθηση του ζητήματος της Αμμοχώστου, 

τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, δίνοντας το μήνυμα ότι όλοι θέλουμε μια 

πατρίδα ενωμένη και ελεύθερη. Ο κοινωνικός ιστός της πόλης, τόνισε, πρέπει να 

παραμείνει ζωντανός, ενώ, όσον αφορά το ζήτημα της περίκλειστης περιοχής, 

επισήμανε ότι έχουν αποσταλεί επιστολές στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ με τις οποίες γνωστοποιούνται για ακόμη μια φορά οι θέσεις του δημοτικού 

συμβουλίου Αμμοχώστου για επιστροφή της πόλης στους νόμιμους κατοίκους της.  

Περαιτέρω, ο ίδιος ανέφερε ότι, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, δεν κατέστη 

δυνατό να πραγματοποιηθούν συναντήσεις, επαφές και επισκέψεις, οι οποίες 

προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα, περιλαμβανομένων επισκέψεων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ και συναντήσεων με πρέσβεις 

διάφορων χωρών.  Αναφορικά με το ζήτημα της προσφυγής εκτοπισμένων στη 

λεγόμενη «Επιτροπή Αποζημιώσεων», ο δήμαρχος Αμμοχώστου δήλωσε ότι αυτό 

αποτελεί πολιτικό πρόβλημα και όχι περιουσιακό και ότι η πολιτεία οφείλει να βρει λύση.  

Τέλος, επισήμανε ότι ο δήμος Αμμοχώστου αντιμετωπίζει πρόβλημα μεταστέγασης 

εδώ και χρόνια και τόνισε ότι η πολιτεία οφείλει να υλοποιήσει τις αποφάσεις που έχει 

λάβει για μόνιμη στέγασή του, ώστε να εξυπηρετούνται οι δημότες της Αμμοχώστου, 

αλλά και,  παράλληλα, το δημοτικό της συμβούλιο. 

Η Επιτροπή εξέφρασε την ομόφωνη στήριξή της προς τον δήμαρχο και το δημοτικό 

συμβούλιο Αμμοχώστου, αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες και την προσφορά τους. 

Εξέφρασε επίσης την πρόθεσή της, να προωθήσει σχετικό υλικό διαφώτισης, το οποίο 

θα ετοιμαστεί, σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν 

αντιπροσωπείες της Βουλής.  

 



Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy  

 

 

 

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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