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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  Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1. Η διεκδίκηση της γης στην οποία έχουν ανεγερθεί συνοικισμοί στέγασης 

προσφύγων, καθώς και η διεκδίκηση αποζημιώσεων και άλλων ωφελημάτων 

από τους Τουρκοκύπριους ιδιοκτήτες της γης και τα μέτρα που λαμβάνει η 

κυβέρνηση για διασφάλιση των δικαιωμάτων του προσφυγικού κόσμου. 

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

Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια, Nίκου Γεωργίου, Γιώργου Κάρουλλα, Ρίτας Θεοδώρου 

Σούπερμαν, Ονούφριου Κουλλά και Μιχάλη Γιακουμή) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.344-2021)  

 Η επιτροπή ενημερώθηκε από τον διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για Ελληνοκυπρίους που δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά, έχοντας βιοτεχνίες σε τουρκοκυπριακή γη στη Νήσου, των οποίων ο 

Τουρκοκύπριος ιδιοκτήτης διεκδικεί την έξωση μέσω δικαστηρίου, όπως και για 

Ελληνοκύπριο που διεκδικεί την παραμονή του σε υποστατικό που βρίσκεται σε 



τουρκοκυπριακή γη στην περιοχή Αγίου Αντωνίου Λεμεσού το οποίο δεν ανήκει στην 

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. 

 Η επιτροπή αποφάσισε όπως την ερχόμενη εβδομάδα επανεξετάσει το πιο πάνω 

ζήτημα. 

 

2.  Η εξαίρεση όσων δικαιούχων έτυχαν έγκρισης για παραχώρηση κατοικίας από 

την Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασεως Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ) μετά τον 

θάνατο του αρχικού ιδιοκτήτη από το Σχέδιο Οικονομικής Βοήθειας σε 

εκτοπισμένους που ανήγειραν κατοικία σε συνοικισμό αυτοστέγασης. 

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

Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια και Μιχάλη Γιακουμή) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.140.-2022) 

 Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών δήλωσε ότι, 

αν Ελληνοκύπριος ανήγειρε κατοικία μέχρι και το 1990 σε συνοικισμό αυτοστέγασης 

και αργότερα απεβίωσε, η κατοικία περνούσε στη διαχείριση του κράτους και αργότερα 

αυτό τη διέθετε σε άλλον δικαιούχο. Ο ίδιος επίσης δήλωσε ότι, από το 1990 και μετά, 

υπογράφεται σύμβαση μίσθωσης για ανέγερση οικίας και το κράτος εγκρίνει ποσό 

ύψους €10.250 μετά από αίτηση στις επαρχιακές διοικήσεις και αφού ο αιτητής εγκριθεί 

από αυτές. Όσοι δε εγκριθούν για παραχώρηση οικίας δεν απολαμβάνουν τέτοιου 

δικαιώματος. Τέλος, ο ίδιος ανέφερε πως υπάρχει και η κατ’ εξαίρεση βοήθεια από το 

κράτος, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αιτητής αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας 

κλπ. 

 Η επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου για συζήτηση του πιο πάνω θέματος. 

 

3.  Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022. 

     (Αρ. Φακ. 23.01.063.098-2022) 

 Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί του Κεντρικού Φορέα 

Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμου, έτσι ώστε να καταστεί λειτουργική η βασική 

νομοθεσία, ειδικά ως προς την είσπραξη του καθορισμένου τέλους (0,40%).   



4.   Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2022. 

     (Αρ. Φακ. 23.01.063.099-2022) 

 Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι να καθοριστεί ότι κατά τη μεταβίβαση ακίνητης 

ιδιοκτησίας θα είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης από τον Έφορο Φορολογίας 

ότι τέλος ίσο με ποσοστό ύψους 0,40% επί του τιμήματος πώλησης, όπως καθορίζεται 

στον εν λόγω νόμο, έχει καταβληθεί από τον πωλητή ή ότι δεν προκύπτει τέλος. 

 

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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