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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-

ΠΑΘΟΝΤΩΝ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων 

συνήλθε σήμερα, Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας 

(Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

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

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ- Αριστερά Νέες Δυνάμεις, Ζαχαρία 

Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας, και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.028.-2022) 



Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Επαρχιακών 

Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις)  

Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα για έναρξη νέας διαδικασίας υποβολής 

δηλώσεων ακίνητης ιδιοκτησίας στις κατεχόμενες περιοχές από τους ιδιοκτήτες τους 

ενώπιον του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 

Ειδικότερα, με την έναρξη της νέας διαδικασίας θα δοθεί και νέα προθεσμία, ώστε οι 

πιο πάνω ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους 

εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής ειδοποίησης του διευθυντή 

του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αναφορικά με την έναρξη της πιο πάνω 

νέας διαδικασίας.  Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του 

αριθμού των αδήλωτων περιουσιών, αφού ένα ποσοστό γύρω στο 20% του συνόλου 

των ακίνητων περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές παραμένει μέχρι σήμερα 

αδήλωτο. 

Η Επιτροπή θα επανέλθει για εξέταση του θέματος. 

 

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

(Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.003.-2022) 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών 

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

Νόμου, ώστε με την προσθήκη σχετικής πρόνοιας να επιλυθούν τα σοβαρά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μισθωτές τουρκοκυπριακών ακινήτων. 

Ειδικότερα, τα εν λόγω ακίνητα τα οποία είχαν παραχωρηθεί για οικιστική χρήση, λόγω 

της οικονομικής δυσπραγίας συνεπεία της προσφυγιάς, έχουν αξιοποιηθεί και ως 

επαγγελματική στέγη για βιοποριστικούς σκοπούς.  Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται 

αναγκαία, καθώς το δικαίωμα το οποίο έχουν θεμελιώσει επί σειρά ετών οι πιο πάνω 

μισθωτές σε σχέση με την αξιοποίηση των τουρκοκυπριακών ακινήτων σήμερα 

περιορίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Η Επιτροπή θα επανέλθει για εξέταση του θέματος. 



 

3.   Συνάντηση με τους δημάρχους και τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων 

Κερύνειας, Καραβά και Λαπήθου. 

(Αρ. Φακ. 23.07.014.008) 

Κατά τη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για θέματα που απασχολούν τον 

προσφυγικό κόσμο και ιδιαίτερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία 

τους οι κατεχόμενοι δήμοι, την υποστελέχωσή τους, καθώς και τη μειωμένη 

αναγνώριση και προβολή τους από τα ΜΜΕ.  

 

 

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 

 
 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

Email: press.parliament@parliament.cy  
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