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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, 11  Oκτωβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

 (Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.062.189-2021) 

        Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) 

(Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.062.190-2021) 

 Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης 

Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η 



δυνατότητα εγγραφής σύμβασης μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας 

μεταξύ του Κηδεμόνα ως εκμισθωτή και εκτοπισθέντος προσώπου ως μισθωτή για 

σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του και να αποτελεί η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία 

αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει αποβιώσει ο 

μισθωτής. 

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί 

Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) 

Νόμου, ώστε σύμβαση μίσθωσης οικιστικής μονάδας επί τουρκοκυπριακής περιουσίας 

που παραχωρήθηκε σε εκτοπισθέντα ή παθόντα ή τουρκόπληκτο ο οποίος 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. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε στα 

μέλη της επιτροπής ότι ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ευρίσκονται 

νομοσχέδια και κανονισμοί, που πολύ σύντομα αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων, που καλύπτουν τις πρόνοιες που υπάρχουν στις δύο πιο πάνω 

προτάσεις νόμου. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε η ίδια εκπρόσωπος, παράκληση είναι όπως 

τα μέλη της επιτροπής αναμένουν την κατάθεση των νομοσχεδίων και κανονισμών από 

την εκτελεστική εξουσία. 

Η επιτροπή θα επανέλθει για εξέταση των πιο πάνω προτάσεων νόμου. 

 

2. Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) 

(Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-

Αγνοουμένων-Παθόντων) 

        (Αρ. Φακ. 23.02.063.092-2022) 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών 

Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε, 

προτού παραχωρηθεί σε οποιονδήποτε δικαιούχο, τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία 

για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης ή επαγγελματικής χρήσης, ο Κηδεμόνας 



Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για σκοπούς ασφάλειας να μεριμνά για τη διενέργεια 

μελέτης για τη στατική επάρκεια του συγκεκριμένου ακινήτου. 

        Η πιο πάνω πρόταση νόμου συζητήθηκε στην επιτροπή μεταξύ των μελών της 

επιτροπής και των εμπλεκόμενων μερών και αντηλλάγησαν μεταξύ τους απόψεις. 

        Η επιτροπή θα επανέλθει για εξέταση της πιο πάνω πρότασης νόμου. 

 

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

Νόμος του 2022. 

     (Αρ. Φακ. 23.01.063.098-2022) 

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

του 2022. 

     (Αρ. Φακ. 23.01.063.099-2022) 

 Tα μέλη της επιτροπής τοποθετήθηκαν επί των τελικών κειμένων των πιο πάνω 

νομοσχεδίων και αποφάσισαν όπως αυτά προωθηθούν προς ψήφιση ενώπιον της 

ολομέλειας του σώματος στις 20 Οκτωβρίου 2022. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

  

 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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