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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, 18  Oκτωβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

1. Η ακύρωση της προσφυγικής ιδιότητας εκτοπισμένων από το Υπουργείο 

Εσωτερικών και τα προβλήματα που προκύπτουν από την απόφαση αυτή. 

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

Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια και Μιχάλη Γιακουμή) 

       (Αρ. Φακ. 23.04.039.168-2022) 

     Η εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανέφερε πως 

μέχρι τώρα η πολιτεία δεν έχει αφαιρέσει την προσφυγική ιδιότητα από κανένα πολίτη 

της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε επίσης ότι η νομοθεσία ορίζει ποιος είναι πρόσφυγας, 

επισημαίνοντας ότι το ποσοστό των προσφύγων ανέρχεται στο 24,5% του πληθυσμού, 

συγκεκριμένα 247 000 συμπολίτες μας κατέχουν την ιδιότητα του πρόσφυγα. 

 

2. Η πολιτική που ακολουθείται για την έκδοση προσφυγικής ταυτότητας και τα 

κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τους αιτητές. 



(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, 

Νίκου Γεωργίου και Γιώργου Κάρουλλα) 

      (Αρ. Φακ. 23.04.039.214-2022) 

       Η εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανέφερε πως 

η έκδοση προσφυγικής ταυτότητας εκδίδεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

και από τις επαρχιακές διοικήσεις παγκύπρια. Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε επίσης πως, 

βάσει της νομοθεσίας και συγκεκριμένα του άρθρου 119 του περί Αρχείου Πληθυσμού 

και Μετανάστευσης Νόμου, υπάρχουν κριτήρια τα οποία πρέπει να πληροί εκτοπισθείς, 

ώστε σε αυτόν να εκδοθεί προσφυγική ταυτότητα. Συναφώς, πρόσθεσε η ίδια, έχουν 

εκδοθεί μέχρι σήμερα 247 000 προσφυγικές ταυτότητες σε πολίτες της Δημοκρατίας. 

 

3.  Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα 

Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

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

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.164-2022) 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Στεγαστικής 

Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα Νόμου, ώστε να καθοριστεί 

το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης 

Εκτοπισθέντων θα ολοκληρώνει τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων των 

εκτοπισμένων, καθώς παρουσιάζονται σοβαρές καθυστερήσεις, οι οποίες επηρεάζουν 

αλυσιδωτά και ουσιαστικά τον προγραμματισμό των δικαιούχων για παροχή 

στεγαστικής βοήθειας. 

        Στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης νόμου αντηλλάγησαν απόψεις και η επιτροπή 

αποφάσισε όπως επανέλθει για εξέτασή της σε μεταγενέστερο χρόνο. 

 

4.  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 ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.062.189-2021) 



Σκοπός της 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 η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία να αποτελεί αντικείμενο 

κληρονομικής διαδοχής, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει αποβιώσει ο μισθωτής.  

5. 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 ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.062.190-2021) 

        Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών 

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

οικιστική μονάδα επί τουρκοκυπριακής περιουσίας που παραχωρήθηκε με σύμβαση 

μίσθωσης 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 των πιο πάνω προτάσεων νόμου η εκπρόσωπος του 

Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας της 

Δημοκρατίας ευρίσκονται νομοσχέδια και κανονισμοί, που πολύ σύντομα αναμένεται 

να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα οποία και καλύπτουν τις πρόνοιες 

που υπάρχουν στις δύο προτάσεις νόμου. Ως εκ τούτου, ανέφερε η ίδια εκπρόσωπος 

παράκληση είναι όπως τα μέλη της επιτροπής αναμείνουν την κατάθεση των αυτών 

από την εκτελεστική εξουσία. 

 Η επιτροπή θα επανέλθει για εξέταση των θεμάτων αυτών. 

 

6. 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. 

        Κατά τη συζήτηση του θέματος αντηλλάγησαν απόψεις και η επιτροπή αποφάσισε 

όπως επανέλθει για εξέταση της πιο πάνω πρότασης νόμου. 

 

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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