ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ NOMΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-ΠΑΘΟΝΤΩΝ
ΙΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1.

Ο

περί

Ανακουφίσεως

Παθόντων Κατάθεση: 12.6.2008.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. τροποποίηση του περί Ανακουφίσεως
Πανίκκου Λεωνίδου και Ζαχαρία Κουλία Παθόντων Νόμου, ώστε η ειδική μηνιαία
εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας σύνταξη που καταβάλλεται

από το

του Δημοκρατικού Κόμματος).

Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων να

(Αρ. Φακ. 23.02.049.024-2008).

καταβληθεί

στους

αναπήρους

εντός

χρονικού διαστήματος έξι μηνών από την
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό
ψήφιση νόμου.
2.

Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας Κατάθεση: 2.10.2008.
σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Σκοπός

του

νομοσχεδίου

είναι

του

Παροχής

Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος τροποποίηση

περί

η

του 2008.

Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες,

(Αρ. Φακ. 23.01.049.113-2008)

Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμου,
ώστε να τερματισθεί η άδεια χρήσης ή η
σύμβαση

μίσθωσης

κατοικιών

λόγω

κυβερνητικών

της

απόκτησης

ιδιόκτητης κατοικίας (είτε με κρατική
βοήθεια είτε όχι).
3.

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Κατάθεση: 2.12.2010.
(Διαχείριση

και

Άλλα

(Προσωρινές

Θέματα) Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
Διατάξεις) τροποποίηση

του

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του Τουρκοκυπριακών
2010.

(Διαχείριση

και

περί
Περιουσιών

άλλα

Θέματα)

(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε στο
εκ μέρους του Κ.Σ ΕΔΕΚ).

πλαίσιο της εξουσίας του Κηδεμόνα

(Αρ. Φακ. 23.02.051.071-2010).

Τουρκοκυπριακών
συνάπτει

συμβάσεις

Περιουσιών
σε

σχέση

να
με

τουρκοκυπριακές

περιουσίες,

να

αφαιρεθεί η εξουσία αυτού να συνάπτει
συμβάσεις

για

παραχώρηση

την

εκμίσθωση

άδειας

ή

χρήσης

τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας
σε οργανισμούς δημόσιας ωφέλειας και
σε αρχές τοπικής διοίκησης, με εξαίρεση
τη

σύναψη τέτοιων συμβάσεων

με

εκτοπισμένους δήμους ή κοινότητες.
4.

Ο

περί

Ακίνητης

Ιδιοκτησίας Κατάθεση: 6.12.2019.

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του τροποποίηση
2019.
(Πρόταση

του

περί

Ακίνητης

Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και
νόμου

των

κ.

Κυριάκου Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί

Χατζηγιάννη και Ονούφριου Κουλλά εκ δια νόμου η δυνατότητα εγκατάστασης
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ανελκυστήρων

σε

κυβερνητικούς

οικισμούς.

Δημοκρατικού Συναγερμού).
(Αρ. Φακ. 23.02.060.146-2019).

5.

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Κατάθεση: 7.2.2020.
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση

νόμου

Χατζηγιάννη,

των

κ.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

Κυριάκου τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και

Ονούφριου Κουλλά εκ Χωροταξίας Νόμου, ώστε να παρασχεθεί

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του δια νόμου η δυνατότητα εγκατάστασης

6.

Δημοκρατικού Συναγερμού).

ανελκυστήρων

σε

(Αρ. Φακ. 23.02.061.007-2020).

συνοικισμούς.

Ο περί Πιστοποίησης Θανάτου και

Κατάθεση 14.1.2021

Ταφής Αγνοουμένων και Πεσόντων

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση

Προσώπων Νόμος του 2021.

του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου

(Αρ. Φακ. 23.01.062.030-2021).

πιστοποίησης

θανάτου

κυβερνητικούς

και

ταφής

αγνοουμένων και πεσόντων προσώπων,
τα οστά των οποίων ανευρίσκονται και

ταυτοποιούνται, είτε από τη ΔΕΑ είτε από
τη Δημοκρατία.
7.

Ο

περί

Ακίνητης

Ιδιοκτησίας Κατάθεση 4.11.2021

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του τροποποίηση
2021.

του

περί

Ακίνητης

Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Eγγραφή και

(Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Κέττηρου, Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η
Χρίστου

Χρίστου δυνατότητα

Χριστοφίδη

και

εκ

μέρους

Χριστόφια

κοινοβουλευτικής

της μίσθωσης

εγγραφής

σύμβασης

τουρκοκυπριακής

ακίνητης

ΑΚΕΛ- ιδιοκτησίας μεταξύ του Κηδεμόνα ως

ομάδας

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).

εκμισθωτή και εκτοπισθέντος προσώπου

(Αρ. Φακ. 23.02.062.189-2021).

ως μισθωτή για σκοπούς στέγασης ή
αυτοστέγασής του και η εν λόγω ακίνητη
ιδιοκτησία

να

αποτελεί

αντικείμενο

κληρονομικής διαδοχής, ανεξάρτητα από
τον

χρόνο

που

έχει

αποβιώσει

ο

μισθωτής.
8.

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Κατάθεση 4.11.2021
(Διαχείριση

και

Άλλα

(Προσωρινές

Θέματα) Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
Διατάξεις) τροποποίηση

του

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του Τουρκοκυπριακών
2021.

(Διαχείριση

και

περί
Περιουσιών

Άλλα

Θέματα)

(Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Κέττηρου, (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε
Χρίστου

Χριστοφίδη

και

εκ

μέρους

Χριστόφια

κοινοβουλευτικής

ομάδας

Χρίστου σύμβαση μίσθωσης οικιστικής μονάδας
της επί τουρκοκυπριακής περιουσίας που
ΑΚΕΛ- παραχωρήθηκε

σε

εκτοπισθέντα

ή

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).

παθόντα ή τουρκόπληκτο ο οποίος

(Αρ. Φακ. 23.02.062.190-2021).

απεβίωσε πριν από την 7η Απριλίου 2006
και ο οποίος κατείχε την οικιστική μονάδα
κατά την ημερομηνία του θανάτου του να
αποτελεί μέρος της περιουσίας του και
αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής.

9.

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Κατάθεση 12.5.2022
(Διαχείριση

και

Άλλα

Θέματα)

(Προσωρινές

Διατάξεις) Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του τροποποίηση
2022.

του

περί

Τουρκοκυπριακών

(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής (Διαχείριση

Περιουσιών

και

Άλλα

Θέματα)

Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων- (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε,
Αγνοουμένων-Παθόντων).

προτού παραχωρηθεί σε οποιονδήποτε

(Αρ. Φακ. 23.02.063.092-2022).

δικαιούχο

τουρκοκυπριακή

ακίνητη

ιδιοκτησία για σκοπούς στέγασης ή
αυτοστέγασης ή επαγγελματικής χρήσης,
ο

Κηδεμόνας

Τουρκοκυπριακών

Περιουσιών, για σκοπούς ασφάλειας, να
μεριμνά

για

τη

διενέργεια

σχετικής

μελέτης για τη στατική επάρκεια του
συγκεκριμένου ακινήτου.
10. Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Κατάθεση 27.10.2022
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του
2023 Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.212-2022).

Σκοπός

του

νομοσχεδίου

είναι

η

έγκριση πληρωμής από το Ταμείο
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ποσού
ύψους €16.655.852 για τη χρήση του
έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου
2023.

11. Ο περί Προϋπολογισμού της
Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων
του 2023 Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.228-2022).

Κατάθεση 10.11.2022
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση
πληρωμής
Παγκύπριας

από

το

Ένωσης

Ταμείο

της

Προσφύγων

ποσού ύψους €332.115 για τη χρήση του
έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου
2023.

12. Ο

περί

Προϋπολογισμού

του Κατάθεση 20.10.2022

Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση
Βαρών του 2023 Νόμος του 2022.

πληρωμής από το Ταμείο του Κεντρικού

(Αρ. Φακ. 23.01.063.197-2022).

Φορέα

Ισότιμης

Κατανομής

Βαρών

ποσού ύψους €111.901.390 για τη χρήση

του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου
2023.
13. Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Κατάθεση 27.10.2022
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του
2023 Νόμος του 2022.

(Αρ. Φακ. 23.01.063.212-2022).

Σκοπός

του

νομοσχεδίου

είναι

η

έγκριση πληρωμής από το Ταμείο
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ποσού
ύψους €16.655.852 για τη χρήση του
έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου
2023.

14. Ο περί Προϋπολογισμού της
Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων
του 2023 Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.228-2022).

Κατάθεση 10.11.2022
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση
πληρωμής
Παγκύπριας

από

Ένωσης

Ταμείο

της

Προσφύγων

ποσού ύψους €332.115 για τη χρήση του
έτους που λήγει
2023.

ΣΚ/ΣΒ/ΣΛ 24.11.2022

το

την 31η Δεκεμβρίου

