
Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-

Αγνοουµένων-Παθόντων για την ενότητα θεµάτων που περιλαµβάνονται στο 

επισυνηµµένο παράρτηµα και τα οποία αφορούν τις αγοραπωλησίες 

ελληνοκυπριακών περιουσιών στο κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου και τις 

αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές της 

∆ηµοκρατίας 

Παρόντες: 

  

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου 

Κώστας Παπακώστας Σοφοκλής Φυττής 

Κίκης Γιάγκου Αντιγόνη Παπαδοπούλου 

Ανδρέας Παπαπολυβίου  Γιώργος Βαρνάβα 

Λευτέρης Χριστοφόρου Χριστόδουλος Ταραµουντάς  

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-

Παθόντων εξέτασε τα υπό αναφορά θέµατα σε αρκετές συνεδρίες της, που 

πραγµατοποιήθηκαν στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 14ης Νοεµβρίου 2001 και 22ας 

Φεβρουαρίου 2006.  Ειδικότερα, το πρώτο και δεύτερο υπό αναφορά θέµα, 

ενεγράφησαν έπειτα από πρόταση του προέδρου της επιτροπής κ. Αριστοφάνη 

Γεωργίου στις 30 Ιουλίου 2001 και στις 24 Οκτωβρίου 2001, αντίστοιχα, το τρίτο υπό 

αναφορά θέµα ενεγράφη έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σοφοκλή Φυττή και 

Αντιγόνης Παπαδόπουλου στις 29 Μαΐου 2002 και το τέταρτο υπό αναφορά θέµα 

ενεγράφη έπειτα από απόφαση της επιτροπής στις 18 Μαΐου 2005. 

 Στο στάδιο της εξέτασης των πιο πάνω θεµάτων, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 

ενώπιον της επιτροπής ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών κ. Χριστόδουλος 

Χριστοδούλου, ο νυν Υπουργός Εσωτερικών κ. Ανδρέας Χρίστου, ο διευθυντής του 
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Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, ο διευθυντής της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 

Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 

(αστυνοµία), Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο πρώην Γενικός 

Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας κ. Αλέκος Μαρκίδης και ο νυν Γενικός Εισαγγελέας της 

∆ηµοκρατίας κ. Πέτρος Κληρίδης, εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισµού 

Τουρισµού (ΚΟΤ), της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), των αγροτικών 

οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσµος” και της ΠΟΒΕΚ, 

ο πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχόµενων ∆ήµων (δήµαρχος Αµµοχώστου), οι 

δήµαρχοι Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά, εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ, της 

Οµοσπονδίας Συνδέσµων Εργολάβων Οικοδοµών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) και του 

Συνδέσµου Κτηµατοµεσιτών Επιχειρηµατιών Κύπρου.  

∆ιευκρινιστικό σχόλιο 

 Όπως είναι γνωστό, η εξέταση και συζήτηση του πρώτου, δεύτερου και τρίτου 

θέµατος ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2002, αλλά, παρ’ όλο που είχε ετοιµαστεί 

και το σχετικό προσχέδιο έκθεσης για την ολοµέλεια του σώµατος, τελικά για 

πολιτικούς λόγους δεν κρίθηκε σκόπιµη η προώθησή του, εξαιτίας διάφορων 

εξελίξεων που µεσολάβησαν στο πολιτικό προσκήνιο τη χρονική  περίοδο 2002-

2004.  Συγκεκριµένα, είχαν µεσολαβήσει, ανάµεσα σ’ άλλα, η διεξαγωγή 

διαπραγµατεύσεων και συνοµιλιών για τη λύση του κυπριακού προβλήµατος µε βάση 

το Σχέδιο Ανάν, το σχετικό δηµοψήφισµα για την υιοθέτηση ή όχι του εν λόγω 

σχεδίου λύσης, το άνοιγµα των διόδων από και προς τα κατεχόµενα, καθώς και η 

πλήρης ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Α.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

1.   Ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Αριστοφάνης Γεωργίου, ως εισηγητής του 

πρώτου και δεύτερου θέµατος, πριν από την έναρξη της συζήτησής τους 
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ενώπιον της επιτροπής, για σκοπούς διευκόλυνσης της εξέτασης των θεµάτων 

και συγκέντρωσης όλων των αναγκαίων στοιχείων για τη µελέτη τους, µέσω 

επιστολών του ηµεροµηνίας 2 και 21ης Αυγούστου 2001, διαβίβασε στον 

πρώην Υπουργό Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη, στον πρώην Υπουργό 

Εσωτερικών κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου και στον πρώην Γενικό Εισαγγελέα 

της ∆ηµοκρατίας κ. Αλέκο Μαρκίδη δεκαεπτά ερωτήµατα.  Επιπρόσθετα, ο ίδιος 

εισηγητής προέβη και σε συγκεκριµένες καταγγελίες προς τους πιο πάνω 

(Υπουργό Εσωτερικών και Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας) σχετικά µε 

στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση του και αφορούσαν αγοραπωλησίες 

ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα και τουρκοκυπριακών 

περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές. 

 Παρατίθενται ενδεικτικά ορισµένα από τα πιο πάνω ερωτήµατα: 

 α.  Ποια Αρχή έχει την ευθύνη να εγκρίνει πωλήσεις τουρκοκυπριακών 

περιουσιών σε Ελληνοκυπρίους και αλλοδαπούς και ποιος είναι αρµόδιος 

να αποφασίζει για τη µεταβίβαση τέτοιων περιουσιών; 

β.   Πόσοι Τουρκοκύπριοι αποτάθηκαν στις αρχές του κράτους για µεταβίβαση  

περιουσιών τους που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές; 

γ. Αληθεύουν οι πληροφορίες ότι για λογαριασµό Τουρκοκυπρίων ενεργούν 

Ελληνοκύπριοι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποί τους και, αν ναι, ποιοι είναι 

αυτοί; 

δ.   Είναι σε γνώση της κυβέρνησης ότι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες που ζουν σε   

συνοικισµούς που ανεγέρθηκαν σε τουρκοκυπριακή γη έχουν ειδοποιηθεί 

από Ελληνοκυπρίους που αγόρασαν περιουσίες από Τουρκοκυπρίους να 

εγκαταλείψουν τα ακίνητα στα οποία διαµένουν ή ασκούν το επάγγελµά 

τους;  
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ε. Πόσες τουρκοκυπριακές περιουσίες έχουν χρησιµοποιηθεί από 

Ελληνοκυπρίους για ουσιαστική και µόνιµη ανάπτυξη και µε ποιο τρόπο 

έγινε αυτό; 

στ.  Γνωρίζουν οι αρµόδιες υπηρεσίες του κράτους πόσα ξενοδοχεία και 

τουριστικές µονάδες Ελληνοκυπρίων στα κατεχόµενα λειτουργούν και, αν 

ναι, ποιοι έχουν την κατοχή, τη χρήση και την εκµετάλλευσή τους; 

ζ.  Κατέχουν οι υπηρεσίες του κράτους στοιχεία για την εκµετάλλευση των 

ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα;  Aν ναι, να κατατεθούν τα 

στοιχεία που αφορούν ξενοδοχεία, βιοµηχανίες και µεγάλες επιχειρήσεις 

που εγκατέλειψαν οι Ελληνοκύπριοι το 1974 λόγω της τουρκικής εισβολής. 

η.   Γνωρίζει η κυβέρνηση αν Ελληνοκύπριοι έχουν µεταβιβάσει ή πωλήσει 

περιουσίες τους που βρίσκονται στα κατεχόµενα σε Τουρκοκυπρίους; 

θ. Γνωρίζει η κυβέρνηση πόσες και ποιες περιουσίες Ελληνοκυπρίων στα 

κατεχόµενα έχουν πωληθεί σε µη Κυπρίους ή κατά πόσο µη Κύπριοι 

κατέχουν περιουσίες στα κατεχόµενα; 

ι.  Με ποιο τρόπο προστατεύονται οι πρόσφυγες που κατέχουν 

τουρκοκυπριακές περιουσίες; 

ια.  Πόσα και ποια αγοραπωλητήρια έγγραφα έχουν πιστοποιηθεί µέχρι σήµερα 

από πρεσβείες µας τα οποία αφορούν πωλήσεις ελληνοκυπριακών ή 

τουρκοκυπριακών περιουσιών;  Αν κρατούνται αντίγραφα, να αποσταλούν 

στη Βουλή. 

 Επίσης, ο κ. Αριστοφάνης Γεωργίου, µε επιστολή του ηµεροµηνίας 13 

∆εκεµβρίου 2001 προς τις αρµόδιες υπηρεσίες, ζήτησε να κατατεθούν στοιχεία 

αναφορικά και µε τα ακόλουθα ερωτήµατα: 
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α. Πόσες και ποιες κυπριακές εταιρείες έχουν λάβει άδεια από την Κυπριακή 

∆ηµοκρατία και από πότε, για να αναπτύξουν δραστηριότητα στις 

κατεχόµενες περιοχές και τι είδους δραστηριότητα αναπτύσσουν; 

β.  Έχει διερευνηθεί το γεγονός δραστηριοποίησης εταιρειών άλλων χωρών 

στα κατεχόµενα και, αν ναι, ποιες είναι αυτές και τι εργασίες εκτελούν; 

γ. Έχει διερευνηθεί το γεγονός της συνεργασίας ξένων νοµικών ή φυσικών 

προσώπων µε Ελληνοκυπρίους που δραστηριοποιούνται στα κατεχόµενα; 

δ. Πόσες περιπτώσεις Ελληνοκυπρίων έχουν διερευνηθεί για πωλήσεις 

ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα; 

 Επιπρόσθετα, ο κ. Αριστοφάνης Γεωργίου απευθύνθηκε προς το Υπουργείο 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και προς τον ΚΟΤ και ζήτησε στοιχεία 

αναφορικά µε τα εξής: 

α. Έχει δοθεί άδεια από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

για εµπορικές δραστηριότητες Ελληνοκυπρίων στα κατεχόµενα και ποιο είναι 

το καθεστώς που επικρατεί στην ελεύθερη ζώνη στην Αραδίππου; 

β. Ποιες ξενοδοχειακές µονάδες και ποια οργανωµένα διαµερίσµατα 

λειτουργούν σήµερα στα κατεχόµενα τα οποία λειτουργούσαν και πριν από 

το 1974;  Ποια έχουν µετονοµαστεί, ποια προβάλλονται µέσω του διαδικτύου 

και ποιοι τα διαχειρίζονται; 

γ. Συµµετείχαν σε τουριστικές εκθέσεις και εκπρόσωποι τουριστικών 

καταλυµάτων που βρίσκονται στα κατεχόµενα και ποιες ήταν οι ενέργειες του 

ΚΟΤ προς τους διοργανωτές των εκθέσεων αυτών για αποτροπή της 

συµµετοχής τους; 

 Στα πλαίσια της εισαγωγής ενώπιον της επιτροπής του πρώτου και δεύτερου 

θέµατος, ο εισηγητής τους κ. Αριστοφάνης Γεωργίου ανέφερε ότι όλα τα θέµατα 

που εξετάζει η επιτροπή είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί αφορούν σηµαντικές 
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πτυχές του πολιτικού προβλήµατός µας και των προβληµάτων του 

προσφυγικού κόσµου, καθώς και του αγώνα για επιστροφή του στις 

πατρογονικές εστίες και περιουσίες του.  Όπως επίσης επισήµανε ο ίδιος, 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την επεκτατική πολιτική του 

ψευδοκράτους και τη συνεχή προσπάθειά του για αλλοίωση όλων των 

ελληνοκυπριακών στοιχείων στα κατεχόµενα.  Συνεχίζοντας, ο ίδιος δήλωσε ότι 

η κυβέρνηση θα πρέπει µε τη συµβολή και του Γενικού Εισαγγελέα της 

∆ηµοκρατίας να εξεύρει τους κατάλληλους τρόπους αντιµετώπισης της 

ανησυχητικής αυτής κατάστασης που προέκυψε τον τελευταίο καιρό, εξαιτίας 

της έξαρσης του ενδιαφέροντος για αγορά τουρκοκυπριακών περιουσιών στις 

ελεύθερες περιοχές και πώληση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα. 

 Όπως επίσης επισήµανε ο ίδιος, επιβάλλεται να γίνουν προσεκτικοί χειρισµοί 

όσον αφορά την κατάσταση αυτή ιδιαίτερα εκτός της επικράτειας της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, ώστε όχι µόνο να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντα των Κυπρίων 

πολιτών, αλλά παράλληλα να ικανοποιηθούν και οι διεκδικήσεις µας για  δίκαιη 

επίλυση του κυπριακού προβλήµατος. 

 Ολοκληρώνοντας, ο κ. Αριστοφάνης Γεωργίου δήλωσε ότι τον λυπεί ιδιαίτερα το 

γεγονός ότι ορισµένοι Ελληνοκύπριοι ενεργούν µε µοναδικό γνώµονα το κέρδος, 

παρά το ότι ζουν σε ένα κράτος µε προβλήµατα κατοχής και ύπαρξης θυµάτων 

εξαιτίας της τουρκικής εισβολής, αδιαφορώντας για το ότι υπάρχουν πολύ 

µεγαλύτερες αξίες από το “κέρδος”, όπως η ελευθερία και η δηµοκρατία. 

2.  Οι εισηγητές του τρίτου υπό αναφορά θέµατος κ. Σοφοκλής Φυττής και κ. 

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, κατά την εισαγωγή του θέµατος ενώπιον της 

επιτροπής, επισήµαναν την τεράστια σηµασία της δηµόσιας καταδίκης του  

ψευδοκράτους, το οποίο, αφού πρώτα σφετερίστηκε τις ελληνοκυπριακές 
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περιουσίες των προσφύγων στα κατεχόµενα, τις πώλησε και συνεχίζει να τις 

πωλεί σε διάφορους επίδοξους αγοραστές. 

 Ειδικότερα, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, οι ελληνοκυπριακές περιουσίες στα 

κατεχόµενα έχουν δηµευθεί από το κατοχικό καθεστώς και παραχωρήθηκαν ή 

πωλήθηκαν σε Τουρκουπρίους, σε εποίκους, σε αξιωµατούχους του 

ψευδοκράτους και της Τουρκίας, σε κατοίκους του εξωτερικού, ακόµη και σε 

βουλευτές και αξιωµατούχους ξένων χωρών. 

 Όπως επισήµαναν επίσης οι ίδιοι, στις ελληνοκυπριακές περιουσίες έχουν 

ανεγερθεί σπίτια, ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής, δηµόσια κτίρια και διάφορα 

µνηµεία του ψευδοκράτους. 

 Συνεχίζοντας, οι εν λόγω εισηγητές τόνισαν ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός τα 

τελευταία χρόνια να προβάλλονται διαφηµίσεις από διάφορα κτηµατοµεσιτικά 

γραφεία του εξωτερικού είτε µέσω του διαδικτύου είτε µέσω ξένων εφηµερίδων, 

κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας, ότι πωλούνται  σπίτια και περιουσίες στη βόρεια 

Κύπρο.  Γι’ αυτό, απευθυνόµενοι προς τους εκπροσώπους των αρµόδιων 

υπουργείων και υπηρεσιών, ζήτησαν να κατατεθούν στοιχεία αναφορικά µε τα 

ακόλουθα ερωτήµατα: 

α. Ποια µέτρα έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα ή θα ληφθούν για αντιµετώπιση της 

όλης κατάστασης, ώστε να παρεµποδιστεί η παράνοµη πώληση των 

ελληνοκυπριακών περιουσιών σε τρίτους;

β. Υπάρχει διαρκής παρακολούθηση και δραστηριοποίηση όσον αφορά το 

θέµα των διαφηµίσεων για πώληση της ελληνοκυπριακής περιουσίας στα 

κατεχόµενα από κτηµατοµεσιτικά γραφεία και άλλους εµπλεκοµένους; 

Υπάρχει διαθέσιµο κονδύλι αναφορικά µε τη λήψη µέτρων για ενηµέρωση 

των επίδοξων αγοραστών ότι οι εν λόγω αγοραπωλησίες είναι παράνοµες 

και ότι δεν πρόκειται να νοµιµοποιηθούν µε τη λύση του Κυπριακού;    
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3. Η ανάγκη για εγγραφή του τέταρτου θέµατος από την επιτροπή προέκυψε στη 

συνέχεια εξαιτίας της συνεχιζόµενης και αυξανόµενης εκµετάλλευσης των 

ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα µε την παράνοµη οικοδοµική 

δραστηριότητα και τουριστική ανάπτυξη.  Επιπρόσθετα, το όλο θέµα 

παρουσιάζει και µια άλλη πτυχή που αφορά τις πωλήσεις/µεταβιβάσεις 

ελληνοκυπριακών περιουσιών από Ελληνοκυπρίους σε Ελληνοκυπρίους ή από 

Ελληνοκυπρίους σε Τουρκοκυπρίους ή ξένους.  Κατά συνέπεια, πρέπει να 

υπάρξει προβληµατισµός, ώστε να εξευρεθούν οι κατάλληλοι τρόποι χειρισµού 

και να καταβληθούν συντονισµένες ενέργειες για την αντιµετώπιση των 

φαινοµένων αυτών.   

Β.  ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

      1.  Υπουργείο Εσωτερικών 

 Το Υπουργείο Εσωτερικών, ανταποκρινόµενο στο αίτηµα του προέδρου της 

επιτροπής κ. Αριστοφάνη Γεωργίου για κατάθεση στοιχείων για σκοπούς 

διευκόλυνσης της µελέτης αλλά και διερεύνησης των θεµάτων αυτών, αίτηµα το 

οποίο διαβιβάστηκε µέσω επιστολών υπό τη µορφή δεκαεπτά ερωτηµάτων, 

απέστειλε απαντητική επιστολή µε ηµεροµηνία 7 Νοεµβρίου 2001.  Στην πρώτη 

παράγραφο της εν λόγω επιστολής ο τότε Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι όλες οι 

απαντήσεις ετοιµάστηκαν σε συνεργασία µε το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, 

τον Υπουργό Εξωτερικών και άλλες εµπλεκόµενες υπηρεσίες του κράτους. 

 Ειδικότερα, µερικές από τις απαντήσεις αυτές, όπως εµπλουτίστηκαν και 

εκσυγχρονίστηκαν στην πορεία της εξέτασης των θεµάτων µε νεότερα στοιχεία, 

τίθενται αναλυτικά πιο κάτω1: 

                                            
1      Τα πλήρη στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής είναι καταχωρισµένα στους οικείους 

φακέλους του Αρχείου της Βουλής και λόγω του µεγάλου όγκου τους δεν µπορεί να γίνει εκτενής 
αναφορά τους στην έκθεση αυτή.   
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α.   Όλες οι υποθέσεις που αφορούν πωλήσεις τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας, είτε 

για κατάθεση του πωλητηρίου εγγράφου για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης είτε για 

µεταβίβαση, κατατίθενται στα κατά τόπους επαρχιακά κτηµατολογικά γραφεία, 

τα οποία, αφού ετοιµάσουν σχετική έκθεση για κάθε υπόθεση, την υποβάλλουν 

στο διευθυντή του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας για περαιτέρω 

εξέταση.  Ο διευθυντής του τµήµατος αυτού, αφού ετοιµάσει την έκθεση, τη 

διαβιβάζει στο διευθυντή της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Τουρκοκυπριακών 

Περιουσιών, ο οποίος στη συνέχεια την υποβάλλει µε τις δικές του απόψεις και 

εισηγήσεις στο γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη 

απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 

περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Προσωρινές ∆ιατάξεις) και περί Τουρκοκυπριακών 

Περιουσιών (∆ιαχείριση και Άλλα Θέµατα) (Προσωρινές ∆ιατάξεις).  Ο 

Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος είναι ο Κηδεµόνας Τουρκοκυπριακών 

Περιουσιών µε βάση τον πιο πάνω νόµο για τις τουρκοκυπριακές περιουσίες, 

καθοδηγείται από τη σχετική νοµοθεσία και τις νοµικές συµβουλές του Γενικού 

Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας και ανάλογα εγκρίνει ή απορρίπτει τη δικαιοπραξία 

µε βάση τα περιστατικά της κάθε υπόθεσης ξεχωριστά. 

 Οι Τουρκοκύπριοι που µετέβησαν στο εξωτερικό για µόνιµη εγκατάσταση πριν 

από την τουρκική εισβολή και κατοχή δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για 

αποδοχή ή όχι της δήλωσης πώλησης της περιουσίας τους.  Η απόφαση του 

Κηδεµόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών διαβιβάζεται στο διευθυντή του 

Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, ο οποίος σε περίπτωση έγκρισης 

διαβιβάζει την υπόθεση για διεκπεραίωση στο οικείο επαρχιακό κτηµατολογικό 

γραφείο και σε περίπτωση απόρριψης ενηµερώνει ανάλογα τον αιτητή.  Μέχρι 

σήµερα µόνο Ελληνοκύπριοι, είτε προσωπικά είτε µε εταιρείες τους, είναι 
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αγοραστές τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας και δεν έχει διαπιστωθεί οποιαδήποτε 

αγορά από αλλοδαπούς.   

β. Από το 1974 µέχρι τις 8 Νοεµβρίου 2005 έχουν διεκπεραιωθεί στα 

κτηµατολογικά γραφεία 142 υποθέσεις αγοραπωλησίας τουρκοκυπριακής 

περιουσίας που αφορούν 217 τεµάχια συνολικής έκτασης 1 720 σκαλών.  

Έχουν υποβληθεί και βρίσκονται υπό εξέταση ή ενώπιον του Κηδεµόνα 

Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για απόφαση άλλες 111 περιπτώσεις που 

αφορούν 374 τεµάχια συνολικής έκτασης 1 479 σκαλών.  Τριάντα αιτήσεις 

έχουν απορριφθεί.  Επί συνόλου τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας παγκύπρια 848 

858 σκαλών (12,3%) η µεταβιβασθείσα ιδιοκτησία των 1 720 σκαλών αντιστοιχεί 

στο 2‰ και η έκταση των 1 479 σκαλών που αφορά εκκρεµούσες περιπτώσεις 

αντιστοιχεί στο 1,8‰. 

γ. ∆εν υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι συγκεκριµένοι Ελληνοκύπριοι 

παρουσιάζονται συστηµατικά για λογαριασµό Τουρκοκυπρίων που πωλούν 

ακίνητη ιδιοκτησία.  Σε µερικές περιπτώσεις, όπου δηλαδή οι Τουρκοκύπριοι 

είναι κάτοικοι Πύλας ή κατοικούν στις ελεύθερες περιοχές, παρουσιάζονται οι 

ίδιοι.   

δ. Υπάρχουν ορισµένες περιπτώσεις κατά τις οποίες Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες 

ειδοποιήθηκαν από Ελληνοκυπρίους που αγόρασαν τουρκοκυπριακές 

περιουσίες να εγκαταλείψουν τα ακίνητα που κατέχουν.  Η πολιτική που 

ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να µην ενοχλούνται οι 

πρόσφυγες/κάτοχοι των τουρκοκυπριακών περιουσιών ούτε να καλούνται αυτοί 

από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών µε έµµεσο ή 

άµεσο τρόπο να παραδώσουν την κατοχή της τουρκοκυπριακής περιουσίας 

στους Ελληνοκύπριους αγοραστές.  Οι νέοι ιδιοκτήτες µπορούν να διεκδικήσουν 
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την παράδοση της κατοχής των επηρεαζόµενων περιουσιών από τους 

πρόσφυγες µισθωτές µε τη λήψη δικαστικών µέτρων, αν το επιθυµούν. 

ε. Για σκοπούς χρήσης έχουν κατά καιρούς εκµισθωθεί τουρκοκυπριακές 

περιουσίες (ανοικτοί χώροι) σε ενδιαφερόµενους πρόσφυγες, οι οποίοι 

ανήγειραν επαγγελµατικά υποστατικά.  Από τον Απρίλιο του 2004 δεν 

παραχωρείται τουρκοκυπριακή γη είτε σε πόλεις είτε σε χωριά για την ανέγερση 

επαγγελµατικών υποστατικών. Επίσης, µε απόφαση του Κηδεµόνα 

Τουρκοκυπριακών Περιουσιών τερµατίστηκε από τις 23 Οκτωβρίου 2002 η 

εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση τουρκοκυπριακών οικιών για εξοχικούς 

σκοπούς, ενώ η παραχώρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών σε µη πρόσφυγες 

έχει τερµατιστεί µε βάση τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας το 2003.  Σε 

πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και αφού εξασφαλιστεί η σύµφωνη γνώµη της 

σχετικής Συµβουλευτικής Επιτροπής, η σύσταση της οποίας προβλέπεται από 

τη σχετική νοµοθεσία, µπορεί να εκµισθωθεί τουρκοκυπριακή περιουσία σε 

αρχές τοπικής διοίκησης, οργανισµούς δηµόσιας ωφέλειας και στην κυβέρνηση, 

καθώς και σε κατοίκους ακριτικών κοινοτήτων που δεν είναι πρόσφυγες των 

οποίων σηµαντικό µέρος της γεωργικής γης τους κατελήφθη ή είναι 

απροσπέλαστο λόγω της τουρκικής εισβολής. 

στ. Μετά την τουρκική εισβολή εγκαταλείφθηκαν στις κατεχόµενες περιοχές 

συνολικά εκατό πενήντα πέντε ξενοδοχεία και τουριστικά συγκροτήµατα 

ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας.   Σύµφωνα µε πληροφορίες που κατέχει το 

Υπουργείο Εσωτερικών, από τα πιο πάνω ξενοδοχεία λειτουργούν τα ακόλουθα 

(στην παρένθεση παρατίθενται τα ονόµατα των ξενοδοχείων µε τα οποία 

λειτουργούν σήµερα): 

Επαρχία Κερύνειας 

CELEBRITY (CELEBRITY) 
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CATSELLIS DOME HOTEL (DOME HOTEL) 

MARE MONTE (MARE MONTE) 

JASMINE COURT (JASMINE COURT) 

DORANA HOTEL (DORANA HOTEL) 

HESPERIDES HOTEL (GRAND ROCK) 

MERMAID (DENIS KIZI) 

AMBELIA VILLAGE (AMBELIA VILLAGE) 

ATLANTIS HOTEL (ATLANTIS HOTEL) 

EL GRECO (ERKENEGEN) 

SOCRATES HOTEL (SOCRATES) 

Επαρχία Αµµοχώστου 

CONSTANTIA (PALM BEACH) 

SALAMIS BAY (SALAMIS BAY) 

EVAGORAS COURT (PARK HOTEL) 

MIMOSA BEACH (MIMOSA) 

BOGHAZ HOTEL (BOGHUZ HOTEL) 

PANORAMA (PANORAMA) 

ζ. Μετά την τουρκική εισβολή µεγάλος αριθµός βιοµηχανιών και βιοτεχνιών 

εγκαταλείφθηκαν από τους Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες τους.  Αρκετές από 

αυτές τις εκµεταλλεύονται σήµερα τόσο το ψευδοκράτος όσο και ιδιώτες 

(Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι). 

 Συγκεκριµένα, µετά την εισβολή συστάθηκε από το κατοχικό καθεστώς η 

εταιρεία “Cyprus Industrial Enterprises Holding Ltd” η οποία και διαχειριζόταν το 

70% των βιοµηχανιών και βιοτεχνιών που λειτουργούσαν στα κατεχόµενα πριν 

από το 1974 και ανήκουν σε Ελληνοκυπρίους.  Αρχικά η εταιρεία διαχειριζόταν 

περίπου εκατόν εργοστάσια, αλλά σταδιακά, λόγω κακοδιαχείρισης, ο αριθµός 
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αυτός µειώθηκε δραµατικά.  Στα τέλη του 1990 η εταιρεία είχε υπό τη διαχείρισή 

της µόνο δεκαπέντε εργοστάσια. 

 Λειτουργούν επίσης τα πρώην συσκευαστήρια εσπεριδοειδών ΣΕ∆ΙΓΕΠ στη 

Μόρφου, τα οποία µετονοµάστηκαν σε CYPFRUVEX και είναι στην παράνοµη 

κατοχή του Ασίλ Ναδίρ.  Στην κατοχή του Ασίλ Ναδίρ είναι επίσης και το 

εργοστάσιο κατασκευής χαρτοκιβωτίων UNIPACK στην κλειστή περιοχή 

Αµµοχώστου, το οποίο είναι ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας. 

 Τέλος, στα πλαίσια της προώθησης των µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης, 

έγινε εισήγηση από εκπροσώπους των Ηνωµένων Εθνών προς τη γνωστή 

οµάδα των Βρυξελλών (Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι επιχειρηµατίες) για 

από κοινού λειτουργία κάποιων επιχειρήσεων στην κλειστή περιοχή 

Αµµοχώστου.  ∆εν υπήρξε όµως οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέµα αυτό. 

η. Μέχρι σήµερα δεν ήλθαν σε γνώση των αρµόδιων υπηρεσιών περιπτώσεις κατά 

τις οποίες Ελληνοκύπριοι έχουν µεταβιβάσει ή πωλήσει περιουσίες τους που 

βρίσκονται στα κατεχόµενα σε Τουρκοκυπρίους.  Ωστόσο, υπάρχει 

ανεπιβεβαίωτη και µη δυνάµενη να τεκµηριωθεί πληροφορία ότι Ελληνοκύπριος 

προσπάθησε να πωλήσει περιουσία στα κατεχόµενα σε Ελβετό επιχειρηµατία 

µέσω του Τουρκοκύπριου δικηγόρου Μεντέζ Αζίζ.  Το 1998 ο εν λόγω 

Ελληλοκύπριος πήγε στην Κωνσταντινούπολη, µε σκοπό να µεταβεί στα 

κατεχόµενα για να ολοκληρώσει τη συµφωνία, όµως τελικά δε µετέβη, γιατί του 

λέχθηκε ότι τέτοια πώληση δεν µπορούσε να πραγµατοποιηθεί.  

θ. Μετά την τουρκική εισβολή, µε βάση σχετικό “νόµο” του ψευδοκράτους, όλες οι 

ελληνοκυπριακές περιουσίες κατασχέθηκαν από το κατοχικό καθεστώς και 

ακολούθως διανεµήθηκαν µε βάση τις πρόνοιες του εν λόγω “νόµου” σε 

Τουρκοκυπρίους και Τούρκους εποίκους.  Ο “νόµος” προνοεί ότι καµιά 

ελληνοκυπριακή ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στα κατεχόµενα δεν µπορεί 
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να πωληθεί σε Ελληνοκυπρίους.  Οι σηµερινοί “ιδιοκτήτες” της όµως µπορούν 

να την πωλήσουν σε Τουρκοκύπριο, έποικο ή ξένο. 

 Οι ελληνοκυπριακές περιουσίες για τις οποίες Τουρκοκύπριοι ή έποικοι 

κατέχουν τίτλους του ψευδοκράτους πωλούνται στη µισή τιµή σε σχέση µε τις 

περιουσίες των οποίων οι ιδιοκτήτες κατέχουν τίτλους της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. 

 Σύµφωνα µε πληροφορίες αρµόδιων υπηρεσιών της ∆ηµοκρατίας, αρκετοί 

Βρετανοί πρώην και νυν βουλευτές κατέχουν περιουσία στα κατεχόµενα. 

ι. Σε περίπτωση που θα ζητηθεί από τους ιδιοκτήτες των τουρκοκυπριακών 

περιουσιών η ανάκτηση των περιουσιών τους οι οποίες έχουν παραχωρηθεί σε 

πρόσφυγες, το κράτος θα µελετά την κάθε περίπτωση µε τα δικά της δεδοµένα 

και θα λαµβάνει όλα τα δέοντα µέτρα για την προστασία του πρόσφυγα, µε 

στόχο να µην επηρεασθούν τα συµφέροντα και η οµαλή διαβίωσή του. 

 Συναφώς, αναφέρεται ότι το κράτος σε µια περίπτωση στη Λάρνακα 

απαλλοτρίωσε πολυκατοικία στην οποία διέµεναν πρόσφυγες, ώστε αυτοί να 

µην επηρεασθούν.  Όπου η επιστροφή των τουρκοκυπριακών περιουσιών 

καθίσταται αναπόφευκτη (π.χ. κατόπιν απόφασης δικαστηρίου, όπου οι 

ιδιοκτήτες αποδεδειγµένα µετέβησαν στο εξωτερικό για µόνιµη εγκατάσταση 

πριν από το 1974 κ.λπ.), λαµβάνεται µέριµνα για µεταστέγαση ή αντικατάσταση 

της τουρκοκυπριακής περιουσίας των επηρεαζόµενων προσφύγων κατά 

προτεραιότητα.   

 Όσον αφορά τους Τουρκοκυπρίους που εγκαθίστανται µόνιµα στις ελεύθερες 

περιοχές, το κράτος µεριµνά για την παραχώρηση σε αυτούς στέγης.  Οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες Τουρκοκύπριοι είναι ιδιοκτήτες περιουσιών στις 

ελεύθερες περιοχές που κατέχονται από πρόσφυγες αντιµετωπίζονται µε 

προτεραιότητα, ώστε να µην επηρεάζονται τα δικαιώµατα των προσφύγων που 
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τις χρησιµοποιούν.  Οι κατοικίες που παραχωρούνται επιδιορθώνονται.  

Παγκύπρια έχουν στεγαστεί 118 οικογένειες Τουρκοκυπρίων, µεταξύ αυτών και 

59 οικογένειες Αθιγγάνων. 

ια.  Η προξενική εξυπηρέτηση που προσφέρεται από κυπριακές πρεσβείες προς 

Κυπρίους πολίτες είναι η πιστοποίηση της γνησιότητας της υπογραφής σε 

έγγραφα, εφόσον η υπογραφή γίνεται ενώπιον του προξενικού λειτουργού.  Από 

την πιστοποίηση της υπογραφής δεν εξυπακούεται κρίση για την εγκυρότητα 

του εγγράφου.  Η κρίση αυτή γίνεται κατά τις διαδικασίες που ακολουθούνται 

ενώπιον των αρµόδιων τµηµάτων. 

 Κατά διαστήµατα οι διπλωµατικές αποστολές της Κύπρου γίνονται αποδέκτες 

ερωτηµάτων που αφορούν περιουσίες Τουρκοκυπρίων στις ελεύθερες 

περιοχές.  Τα εν λόγω ερωτήµατα αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών 

(Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

Τουρκοκυπριακών Περιουσιών) και απαντώνται ανάλογα.   

 Ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του πρώτου, 

του δεύτερου και του τρίτου υπό αναφορά θέµατος, επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω 

κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής και τα ακόλουθα: 

α. Όλες οι µεταβιβάσεις που έγιναν µέχρι τώρα αφορούσαν ιδιοκτησία 

Τουρκοκυπρίων οι οποίοι αποδεδειγµένα βρίσκονταν στο εξωτερικό πριν από 

το 1974. 

β. Σε σχέση µε τις περιπτώσεις όπου αντιπρόσωποι των Τουρκοκυπρίων ή 

διαχειριστές τουρκοκυπριακών περιουσιών οι οποίοι είναι δικηγόροι 

παρουσιάζονται µε όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και ζητούν από το κράτος 

αποζηµίωση για τεµάχια τουρκοκυπριακών περιουσιών τα οποία είτε έχουν 

απαλλοτριωθεί είτε έχουν επιταχθεί είτε βρίσκονται σε περιοχές όπου 

κατασκευάζονται διάφορα δηµόσια έργα,  το Υπουργείο Εσωτερικών µέχρι 
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τώρα δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε αποζηµίωση και το όλο ζήτηµα εξετάζεται 

σε συνεργασία µε το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας.  Η συµβολή της 

Νοµικής Υπηρεσίας είναι επίσης αναγκαία, επειδή οι ενδιαφερόµενοι 

προσφεύγουν για βοήθεια και στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως, όπου ούτε εκεί µέχρι 

τώρα οι περιπτώσεις τους έχουν τύχει εξέτασης.  Γι’ αυτό και υπάρχει το 

ενδεχόµενο να ασκήσουν προσφυγή στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων. 

γ. Όσον αφορά το θέµα των πωλήσεων/µεταβιβάσεων ελληνοκυπριακών 

περιουσιών στα κατεχόµενα, το κατοχικό καθεστώς τηρεί παρόµοια νοµοθεσία 

µε αυτή στις ελεύθερες περιοχές.  Συγκεκριµένα, όπως στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία, στο ελεύθερο τµήµα, καµία περιουσία δε µεταβιβάζεται σε ξένο, 

παρά µόνο αν υπάρχει έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, το ίδιο περίπου 

συµβαίνει και στο κατοχικό καθεστώς.  Κατά συνέπεια, για να πωλήσει ένας 

Τουρκοκύπριος, θα πρέπει να εξασφαλίσει έγκριση του ψευδοϋπουργικού 

συµβουλίου.  

δ.   Μέχρι στιγµής, επειδή σκόπιµα δε δηµοσιεύονται στην “επίσηµη εφηµερίδα” του 

κατοχικού καθεστώτος οι πιο πάνω µεταβιβάσεις, δεν µπορούν να 

συγκεντρωθούν πολλές λεπτοµέρειες, αλλά από ορισµένες πληροφορίες που 

υπάρχουν έχουν διεκπεραιωθεί γύρω στις 303 περιπτώσεις µεταβίβασης.   

ε.  ∆εν υπάρχουν στοιχεία για το κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε συνεργασία  µε 

Ελληνοκυπρίους για την πραγµατοποίηση των µεταβιβάσεων αυτών. 

 Τέλος, ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι, όσον αφορά το πρόβληµα 

των εξώσεων, που ενδεχοµένως αντιµετωπίζουν πρόσφυγες από τους αγοραστές 

τουρκοκυπριακών περιουσιών, θα καταβληθεί προσπάθεια, όπου είναι εφικτό, ώστε 

να µην επηρεαστούν αρνητικά, ακολουθώντας τις νόµιµες διαδικασίες και τα νόµιµα 

µέσα και εξετάζοντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 
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 Ο νυν Υπουργός Εσωτερικών κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής για την εξέταση 

του τέταρτου υπό αναφορά θέµατος, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

α. Όσο υπάρχει εκκρεµότητα λόγω της µη επίλυσης του κυπριακού   

προβλήµατος, θα αναφύονται πολλά προβλήµατα και σοβαρά θέµατα, τα οποία 

θα τύχουν σωστής αντιµετώπισης µόνο µε την επίλυση του Κυπριακού. 

β.  Έχει επέλθει µια νέα τάξη πραγµάτων και τα δεδοµένα της πολιτικοοικονοµικής 

κατάστασης έχουν διαφοροποιηθεί.   

  Συγκεκριµένα, ισχύουν τα ακόλουθα δεδοµένα: 

i. Η διακίνηση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων από τα οδοφράγµατα, 

καθώς και η διακίνηση οποιουδήποτε Ευρωπαίου πολίτη από και προς τα 

κατεχόµενα και τις ελεύθερες περιοχές.  

ii. Η πλήρης ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

iii. Η µεγάλη ζήτηση για αγορά γης και οι πολύ υψηλές τιµές της γης σε 

ολόκληρη την Κύπρο.   

γ. Όσον αφορά την εκµετάλλευση, καθώς και τις πωλήσεις/µεταβιβάσεις 

ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα, καταβάλλονται συνεχείς 

προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα να µην υπάρξουν τετελεσµένα επί των εδαφών 

µας.  Ειδικότερα, γίνονται πολλές συντονισµένες προσπάθειες από τις 

εµπλεκόµενες υπηρεσίες του κράτους και ιδιαίτερα από το Υπουργείο 

Εξωτερικών και τη Νοµική Υπηρεσία και παρέχεται βοήθεια µε τη µορφή 

νοµικής και οικονοµικής στήριξης στους ενδιαφερόµενους πολίτες των οποίων 

θίγονται τα δικαιώµατα.  

δ. Αρκετές πράξεις που αφορούν ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόµενα 

έγιναν µεταξύ Ελληνοκυπρίων, κυρίως στην κατεχόµενη επαρχία της 

Αµµοχώστου, και αφορούν δωρεές, περιπτώσεις µεταβίβασης λόγω 

κληρονοµικής διαδοχής, πωλήσεις κ.λπ. 
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ε. Αναφορικά µε τις διάφορες πληροφορίες για δραστηριοποίηση και επενδύσεις 

Ελληνοκυπρίων στα κατεχόµενα, πρόκειται για περιπτώσεις που διερευνώνται.   

στ. Επιβάλλεται να επικρατήσει ψυχραιµία και σοφία, ώστε να µην εξαφανιστούν οι 

περιουσίες µας στα κατεχόµενα, γι’ αυτό και η υφιστάµενη πολιτική του κράτους 

είναι να διαφυλαχθούν οι περιουσίες αυτές και να διατηρήσει ο κάθε πρόσφυγας 

τη δική του περιουσία µέχρι τη λύση του Κυπριακού.  Επιπρόσθετα, το γενικό 

πολιτικό µήνυµα που πρέπει να δοθεί είναι ότι όλες αυτές οι πράξεις που 

αφορούν αγοραπωλησίες ελληνοκυπριακής γης στα κατεχόµενα δεν έχουν 

τίποτε καλό να προσφέρουν µακροπρόθεσµα. 

ζ. Όσον αφορά τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες 

περιοχές, η οποία γίνεται από τον Κηδεµόνα ∆ιαχείρισης Τουρκοκυπριακών 

Περιουσιών µε βάση την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία, επισηµαίνονται τα 

ακόλουθα:  

i. Με βάση τη νέα πολιτική της κυβέρνησης, οι διαχωρισµοί οικοπέδων σε 

τουρκοκυπριακή γη έχουν τερµατιστεί και δεν επιλέγεται πλέον 

τουρκοκυπριακή γη γι’ αυτό το σκοπό.  Έχει αποφασιστεί να 

χρησιµοποιείται χαλίτικη γη ή ελληνοκυπριακή γη που θα 

απαλλοτριώνεται.  Για το λόγο αυτό σε ορισµένες περιπτώσεις 

διαχωρισµού οικοπέδων υπήρξαν καθυστερήσεις µέχρις ότου να εξευρεθεί 

κατάλληλη γη.   

ii. Αυξήθηκε το κονδύλι για συντήρηση, επιδιόρθωση τουρκοκυπριακών 

κτιρίων, αρχαίων µνηµείων, τεµενών κ.λπ. και ακολουθείται η πρακτική της 

µη κατεδάφισης.  Κατά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν 

επιδιορθωθεί/συντηρηθεί παγκύπρια 80 τουρκοκυπριακά τεµένη, 18 

τουρκοκυπριακά µνηµεία και δηµόσια κτίρια, καθώς και 80 

τουρκοκυπριακά κοιµητήρια.   
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iii. Αυξήθηκε ο αριθµός των Τουρκοκυπρίων που ζητούν πληροφορίες και 

στοιχεία για τις περιουσίες τους.  Το ενδιαφέρον αυτό από τους 

Τουρκοκυπρίους µέχρι τώρα δεν ήταν µαζικού χαρακτήρα, αλλά όµως 

είναι δύσκολο να δοθούν σαφείς εκτιµήσεις για το ποιες θα είναι οι 

εξελίξεις ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που το κλίµα είναι ευνοϊκό λόγω της 

ένταξής µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   

iv. Η νοµοθεσία που διέπει τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών 

µέχρι στιγµής µπορεί να αντέξει ως εσωτερική νοµοθεσία.  Αν όµως 

σύντοµα ασκηθούν προσφυγές και αφού εξαντληθούν τα ένδικα µέσα που 

προβλέπονται από την κυπριακή νοµοθεσία και οι ενδιαφερόµενοι 

ασκήσουν προσφυγές στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, δεν είναι δυνατό να 

γνωρίζουµε εκ των προτέρων ποια θα είναι τελικά η κατάληξη και τι θα 

γίνει όσον αφορά τη νοµιµότητα της εν λόγω νοµοθεσίας µας.  Γι’ αυτό και 

πριν από τη λύση του κυπριακού προβλήµατος, ως Κυπριακή ∆ηµοκρατία, 

αδυνατούµε να κάνουµε οτιδήποτε το ιδιαίτερο για το θέµα αυτό.   

v. Όσοι Τουρκοκύπριοι διεκδικούν την κατοχή των περιουσιών τους πρέπει 

να έρθουν στις ελεύθερες περιοχές για µόνιµη εγκατάσταση.  Οι 

διεκδικήσεις των Τουρκοκυπρίων αφορούν χρήµατα από απαλλοτριώσεις 

τουρκοκυπριακών περιουσιών, επιστροφή της γης τους και διαµαρτυρίες 

για το κτίσιµο συνοικισµών ή προσφυγικών σπιτιών σε δικά τους 

οικόπεδα.  Ένα πρόσφατο παράδειγµα είναι η περίπτωση του 

Τουρκοκύπριου Arif Mustafa, ο οποίος καταχώρισε προσφυγή στο 

Ανώτατο ∆ικαστήριο εναντίον της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η οποία είχε 

απορρίψει το αίτηµά του για απόδοση της περιουσίας του, στην οποία 

διαµένουν Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες.  Το Ανώτατο ∆ικαστήριο µε την 

απόφασή του υπ’ αριθµόν 125/2004 ακύρωσε την εν λόγω απόφαση της 
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∆ηµοκρατίας.  Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Ανώτατου 

∆ικαστηρίου καταχωρίσθηκε η αναθεωρητική έφεση υπ’ αριθµόν 3879, την 

οποία στις 13 Φεβρουαρίου 2006 ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας 

απέσυρε.  Η υπόθεση διευθετήθηκε εξώδικα µε τη µεταστέγαση της 

οικογένειας των Ελληνοκυπρίων προσφύγων σε κυβερνητική οικία, η 

οποία παραχωρήθηκε από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

   2.  Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 

 Το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής 

αναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε συγκεκριµένες καταγγελίες του προέδρου της 

επιτροπής, για τις οποίες ζήτησε να γίνει διερεύνηση από το εν λόγω τµήµα. 

 Ειδικότερα, οι καταγγελίες οι οποίες διερευνήθηκαν αφορούσαν τα ακόλουθα:  

α. Πώληση τουρκοκυπριακής γης στο Πεντάκωµο Λεµεσού. 

β. Πώληση τουρκοκυπριακής γης στο χωριό Μαρκί. 

γ. Πώληση κτηµάτων στο χωριό Άγιος Σέργιος Αµµοχώστου. 

δ. Πώληση ακινήτου (οικία) στο Ριζοκάρπασο σε Ιταλό. 

ε. Πωλήσεις κέντρων ή ξενοδοχείων στο Μπογάζι σε Γερµανούς. 

 Οι καταγγελίες οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να διερευνηθούν αφορούσαν τα 

ακόλουθα:  

α. Ελληνοκυπριακή περιουσία στον Άγιο Θέρισο, η οποία πωλήθηκε σε 

Τουρκοκυπρίους και στην οποία κτίσθηκαν κατοικίες. 

β. Ανέγερση διαµερισµάτων σε ελληνοκυπριακή γη στην περιοχή Αγίου Φίλωνα 

στο Ριζοκάρπασο. 

γ. Ανάπτυξη γης στην Αϊρκώτισσα. 

δ. ∆ραστηριότητες Ισραηλινών στα κατεχόµενα. 

ε. Λειτουργία ελληνοκυπριακών ξενοδοχείων στα κατεχόµενα µε τη συµµετοχή 

Ελληνοκυπρίων. 
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 Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επισηµαίνονται 

τα εξής: 

α. Μετά την τουρκική εισβολή και την κατάληψη από τα τουρκικά στρατεύµατα της 

βόρειας Κύπρου, τα µητρώα του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 

που αφορούν ολόκληρη την επαρχία Κερύνειας και Αµµοχώστου περιήλθαν 

στις κατοχικές αρχές2.  Λόγω της αδυναµίας διενέργειας µεταβιβάσεων, 

υποθηκών ή άλλων συναλλαγών µέσω του τµήµατος στις κατεχόµενες αυτές 

περιοχές, κρίθηκε σκόπιµο να γίνει προσωρινή νοµοθετική ρύθµιση, µε τη 

θέσπιση ορισµένων νόµων.  Ειδικότερα, θεσπίστηκαν οι νόµοι περί 

Μεταβιβάσεως Ακινήτων (Προσωρινές ∆ιατάξεις), περί Υποθηκεύσεως 

Ακινήτων (Προσωρινές ∆ιατάξεις) και περί Εµπραγµάτων Βαρών και 

Απαγορεύσεων (Προσωρινές ∆ιατάξεις).   

β. Με τους πιο πάνω νόµους ιδρύθηκαν νέα επαρχιακά κτηµατολογικά γραφεία για 

τις κατεχόµενες επαρχίες και ρυθµίστηκε η δυνατότητα ετοιµασίας νέων 

αρχείων.  Ήδη το νέο αρχείο δηµιουργήθηκε και λειτουργεί για την ελεύθερη 

περιοχή της επαρχίας Αµµοχώστου και οι οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες 

ακινήτων στην περιοχή αυτή γίνονται µε τον ίδιο τρόπο που γίνονται και στην 

υπόλοιπη ελεύθερη Κύπρο.  Όσον αφορά την επαρχία Κερύνειας και την 

κατεχόµενη περιοχή της επαρχίας Αµµοχώστου, το νέο µητρώο δεν έχει ακόµα 

συµπληρωθεί και οι δικαιοπραξίες ακινήτων στις περιοχές αυτές γίνονται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των προσωρινών πιο πάνω νόµων.   

γ. Το ιδιαίτερο που χαρακτηρίζει τους πιο πάνω νόµους είναι ότι οποιαδήποτε 

µεταβίβαση ή υποθήκευση ακινήτων έχει τη µορφή δήλωσης κατάθεσης 

σύµβασης και όλες αυτές οι πράξεις γίνονται υπό την αίρεση ότι ο 
                                            
2   Το ποσοστό ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας στο κατεχόµενο µέρος της Κύπρου, χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψη η κρατική ιδιοκτησία (23,09%) που ανήκει σε Ελληνοκυπρίους, ανέρχεται στο 
78,62% (60,27%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους Τουρκοκυπρίους δεν ξεπερνά το 21,38% 
(16,39%). 
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δικαιοπάροχος ή ο ενυπόθηκος οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης των ακινήτων και 

µπορεί να προβεί στη σκοπούµενη πράξη.  Σε αυτές τις δηλώσεις η εγγραφή 

των ακινήτων ή η εγγραφή της υποθήκης στο όνοµα του δικαιοδόχου ή προς 

όφελος του ενυπόθηκου δανειστή θα γίνει µελλοντικά, όταν τα µητρώα του 

τµήµατος θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  Μέχρι 

όµως να συµπληρωθεί το αρχείο του τµήµατος, θα εφαρµόζεται η προσωρινή 

νοµοθεσία και στους ενδιαφεροµένους θα παρέχεται ως απόδειξη όλων αυτών 

των πράξεων σχετική βεβαίωση είτε ιδιοκτησίας είτε κατάθεσης της σχετικής 

σύµβασης ή του εµπράγµατου βάρους.   

 Ο διευθυντής του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας επιπρόσθετα µε 

όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω επισήµανε ότι τον τελευταίο καιρό, λόγω του σάλου που 

έχει δηµιουργηθεί εξαιτίας του ότι οι µεταβιβάσεις τουρκοκυπριακής περιουσίας, 

εφόσον τηρούνται ορισµένες προϋποθέσεις, είναι νόµιµες, παρατηρήθηκε µεγάλη 

αύξηση του αριθµού των περιπτώσεων κατάθεσης πωλητήριων εγγράφων στο 

κτηµατολόγιο.  Όλες αυτές οι περιπτώσεις τυγχάνουν διερεύνησης µε βάση την 

ακολουθητέα διαδικασία και ετοιµάζεται σχετική έκθεση. 

 Ο διευθυντής του πιο πάνω τµήµατος δήλωσε επίσης ότι, παρ’ όλο που το 

κατοχικό καθεστώς δεν έχει καταστρέψει τα βιβλία του κτηµατολογίου στα 

κατεχόµενα, δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε πράξεις µε βάση αυτά, διότι δεν τα 

αναγνωρίζει.  Ειδικότερα, οι Τούρκοι έχουν κάνει τα δικά τους βιβλία και έχουν ήδη 

κατανείµει τις περιουσίες σε διάφορα πρόσωπα, γι’ αυτό και ένας Ελληνοκύπριος δεν 

µπορεί να µεταβιβάσει σε κάποιο Τουρκοκύπριο.   Επίσης έχει ζητηθεί µέσω των 

Ηνωµένων Εθνών να δοθούν στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία τα µητρώα αυτά του 

κτηµατολογίου, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση.   

3.   Γραφείο Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας 
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 Ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας κ. Αλέκος Μαρκίδης, καθώς και 

ο νυν Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας κ. Πέτρος Κληρίδης κατέθεσαν, σε 

σχέση µε τα υπό αναφορά εξέταση θέµατα, συµπληρωµατικά στοιχεία.   

 Ειδικότερα, ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας κατέθεσε τα 

ακόλουθα: 

α.    Πωλήσεις τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές 

 Εφαρµόζονται αυστηρά οι πρόνοιες του συντάγµατος.  Επίσης, σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία περί τουρκοκυπριακών περιουσιών του 1991, Τουρκοκύπριος ο 

οποίος διαµένει στα κατεχόµενα θεωρείται ότι έχει εγκαταλείψει την περιουσία 

του στις ελεύθερες περιοχές, γι’ αυτό και τη διαχειρίζεται ο Κηδεµόνας 

∆ιαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, ο οποίος έχει διοριστεί µε βάση την 

πιο πάνω νοµοθεσία.  Οι Τουρκοκύπριοι όµως οι οποίοι δεν ήταν κάτοικοι 

Κύπρου την περίοδο του 1974 δε θεωρείται ότι εγκατέλειψαν τις περιουσίες 

τους, γι’ αυτό και δεν άλλαξε το καθεστώς τους µε την εισβολή, γι’ αυτό ως 

νόµιµοι δικαιούχοι των περιουσιών αυτών νοµιµοποιούνται να προβαίνουν σε 

νοµικές πράξεις που τις αφορούν, όπως είναι η πώλησή τους. 

β. Τέταρτη διακρατική προσφυγή και ατοµικές προσφυγές 

 Η τέταρτη διακρατική προσφυγή καταχωρίσθηκε το 1994, όταν η Τουρκία είχε 

δεχτεί τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 

του οποίου οι αποφάσεις είναι δεσµευτικές.  Πριν από το 1990 δεν µπορούσαν 

ούτε οι πολίτες ως ιδιώτες ούτε η Κυπριακή ∆ηµοκρατία ως κράτος να 

προσφύγουν εναντίον της Τουρκίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου.  Οι 

προηγούµενες τρεις διακρατικές προσφυγές είχαν καταλήξει σε ευνοϊκό 

αποτέλεσµα µε βάση απόφαση της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του 

Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, η οποία όµως δεν είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα, 
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επειδή ήταν συµβουλευτικής µορφής προς την Επιτροπή Υπουργών του 

Συµβουλίου της Ευρώπης. 

 Η πιο πάνω χρονική συγκυρία είχε ως αποτέλεσµα την επιτυχή κατάληξη στην 

υπόθεση της ατοµικής προσφυγής της Τιτίνας Λοϊζίδου λόγω του ότι 

καταχωρίσθηκε το 19943.  Σύµφωνα µε τη θέση της συντριπτικής πλειοψηφίας 

των δικαστών, µε εξαίρεση τον Τούρκο δικαστή, οι Ελληνοκύπριοι δεν 

απώλεσαν τις περιουσίες τους συνεπεία της λεγόµενης δήµευσης µε το 

“σύνταγµα” του ψευδοκράτους το 1985.  Εποµένως, οι Ελληνοκύπριοι 

παραµένουν ιδιοκτήτες και µπορούν τόσο αυτοί όσο και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

να προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. 

 Με βάση τα πιο πάνω, η Τουρκία καταδικάστηκε σε σχέση µε όλες τις 

περιουσίες των Ελληνοκυπρίων προσφύγων και είναι πολύ εµπεδωµένη 

διεθνώς τώρα η νοµολογία σύµφωνα µε την οποία οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες 

παραµένουν ιδιοκτήτες. 

 Οι ατοµικές προσφυγές µπορούν να ασκηθούν από άτοµα ιδιοκτήτες, όπως 

στην περίπτωση της Τιτίνας Λοϊζίδου, και ασκούνται εναντίον κρατών και όχι 

ιδιωτών, γι’ αυτό και ασκήθηκαν εναντίον της Τουρκίας, αφού η “Τουρκική 

∆ηµοκρατία της Βόρειας Κύπρου” δεν είναι κράτος και, αν κάποιος προσφύγει 

εναντίον αυτής, αυτό θα σηµαίνει αυτόµατα και αναγνώρισή της.   

γ.  ∆ίκαιο της ανάγκης  

 Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων δε δέχεται θεωρίες περί 

δικαίου της ανάγκης και η υιοθέτηση από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία της πιο 

πάνω αρχής ενέχει τον κίνδυνο να καταδικαστεί η Κύπρος από το Ευρωπαϊκό 

                                            
3   Με βάση τις νεότερες εξελίξεις, µέχρις στιγµής έχει εφαρµοστεί το πρώτο σκέλος της απόφασης 

Λοϊζίδου του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, που αφορά την καταβολή της αποζηµίωσης, και βρίσκεται 
σε εκκρεµότητα το δεύτερο σκέλος, που αφορά την απόλαυση της περιουσίας της.  Σύντοµα το 
θέµα αυτό θα εγερθεί ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης για την 
εφαρµογή και του δεύτερου σκέλους. 
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∆ικαστήριο, όπως καταδικάστηκε η Τουρκία για παραβίαση του δικαιώµατος 

ιδιοκτησίας.  Εκεί που υπάρχει πολιτική βούληση υπάρχει και πολιτική λύση του 

θέµατος αυτού, διότι άλλο είναι το δικαίωµα της αγοραπωλησίας και άλλο είναι η 

από πλευράς του κράτους προστασία των προσφύγων. 

δ.  Αρχή της καλής πίστης στις αγοραπωλησίες 

 ∆εν τίθεται θέµα καλής πίστης του αγοραστή όσον αφορά την απόκτηση 

ελληνοκυπριακής περιουσίας που βρίσκεται στα κατεχόµενα σε σχέση µε τη 

δηµιουργία οποιωνδήποτε έννοµων αποτελεσµάτων.  ∆εν µπορεί να αποκτηθεί 

δικαίωµα από κάποιον που δεν έχει δικαίωµα.  Το νόµιµο κράτος είναι αυτό της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και είναι το µόνο αναγνωριζόµενο, γι’ αυτό µόνο οι 

πράξεις µέσω του κτηµατολογίου του τυγχάνουν αναγνώρισης. 

ε.  Λήψη µέτρων για αντιµετώπιση των περιπτώσεων αγοραπωλησιών 

ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα  

 Τα αποτελέσµατα των πρώτων προσπαθειών που έγιναν δεν ήταν 

ενθαρρυντικά και ο βασικός λόγος ήταν το γεγονός ότι τα εθνικά δικαστήρια και 

ιδιαίτερα τα αγγλικά δεν αναγνωρίζουν στον “εαυτό” τους την εξουσία να 

δικάζουν θέµατα που έχουν σχέση µε τίτλους ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας 

που βρίσκεται σε άλλη χώρα.  Η επανάληψη παρόµοιων προσπαθειών και 

διαδικασιών ενείχε τον κίνδυνο να γνωστοποιηθεί περαιτέρω ότι στην ουσία 

όσοι ξένοι επιθυµούν να αγοράσουν ακίνητη ιδιοκτησία στην κατεχόµενη Κύπρο 

µπορούσαν και µπορούν να το πράξουν χωρίς νοµικές κυρώσεις. 

 Λόγω όµως ορισµένων εξελίξεων που έχουν επέλθει πρόσφατα σε διάφορους 

τοµείς του αγγλικού δικαίου, θα καταβληθεί προσπάθεια, µέσω µελέτης που θα 

ανατεθεί σε εµπειρογνώµονες µε ειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο, να διερευνηθεί 

κατά πόσο η βασική αυτή θέση του αγγλικού δικαίου ως προς τους τίτλους 

ιδιοκτησίας διαφοροποιείται.  Αν ξεπεραστεί το εµπόδιο της έλλειψης εξουσίας 
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των εθνικών δικαστηρίων, οι νόµιµοι ιδιοκτήτες θα µπορούν να προσφύγουν 

εναντίον όλων αυτών που αγοράζουν γη στα κατεχόµενα παραβιάζοντας κατ’ 

αυτό τον τρόπο τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας των Ελληνοκυπρίων προσφύγων. 

 Όσον αφορά το θέµα της προβολής διαφηµίσεων µε σκοπό την πώληση 

ελληνοκυπριακών περιουσιών, έχουν ήδη γίνει επαφές µε τους δηµάρχους των 

κατεχόµενων δήµων για εξεύρεση τρόπων χειρισµού και λήψης µέτρων για 

αντιµετώπιση του φαινοµένου αυτού.  Τα µέτρα αυτά, τα οποία αναµένεται ότι 

θα έχουν κάποιο αποτέλεσµα, δεν πρέπει να συζητούνται δηµόσια µέχρι να 

ληφθεί οριστική απόφαση. 

στ.   Εµπόριο µε τα κατεχόµενα 

 Το εµπόριο µε τα κατεχόµενα δεν είναι παράνοµη πράξη και ούτε υπάρχει 

εµπάργκο µε τα κατεχόµενα.   Αυτή η θέση έχει υιοθετηθεί και από τη Βουλή και 

υποστηρίζεται µε σταθερότητα και από την Αντιπροσωπία της Βουλής στην 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης.  Επίσης έχει γίνει 

επίσηµη διαβεβαίωση του κράτους µας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα 

πλαίσια των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, ότι το εµπόριο µε τα κατεχόµενα 

είναι ελεύθερο.  Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κεκτηµένου έχουν θεσπιστεί και 

τεθεί σε ισχύ διάφοροι νόµοι, οι οποίοι, µεταξύ άλλων, ρυθµίζουν και θέµατα 

που αφορούν εµπορικές δραστηριότητες µε τα κατεχόµενα.   Ειδικότερα, οι 

νόµοι αυτοί αφορούν τη δηµόσια υγεία, το φυτοϋγειονοµικό έλεγχο, την υγιεινή 

των ζώων, το περιβάλλον, την είσπραξη φόρων κ.λπ.  Κατά τις εµπορικές αυτές 

δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να εφαρµόζονται οι νοµοθεσίες που αφορούν 

την είσπραξη φόρων, τελωνειακών δασµών κ.λπ.   

 Ο νυν Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας, στα πλαίσια ορισµένων 

θεµάτων/ερωτήσεων που εγέρθηκαν ενώπιον της επιτροπής κατά την εξέταση του 

τέταρτου υπό αναφορά θέµατος, κατέθεσε, µεταξύ άλλων, τα εξής: 
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α. ∆εν υπάρχουν περιπτώσεις άσκησης προσφυγής στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων από Τουρκοκυπρίους που διαµένουν στις 

κατεχόµενες περιοχές για διεκδίκηση των περιουσιών τους στις ελεύθερες 

περιοχές.  Ειδικότερα, για να µπορέσει να ασκηθεί προσφυγή στο Ευρωπαϊκό 

∆ικαστήριο, θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα ένδικα µέσα τα οποία προβλέπει 

το συγκεκριµένο κράτος.  Συγκεκριµένα, υπάρχουν ήδη προσφυγές οι οποίες 

εκκρεµούν στα πρωτόδικα δικαστήρια εκτός από µία, η οποία εκκρεµεί ενώπιον 

του εφετείου. 

β. Σε σχέση µε τις διάφορες ιδιωτικές συµφωνίες που καταρτίζονται µεταξύ 

πολιτών, για παράδειγµα µεταξύ Ελληνοκυπρίου και Τουρκοκυπρίου, πρόκειται 

για ένα θέµα το οποίο δεν πρέπει να θεωρηθεί ανησυχητικό, διότι όλοι 

γνωρίζουν ότι ιδιοκτήτης παραµένει εκείνος του οποίου η περιουσία είναι 

εγγεγραµµένη στα βιβλία του κτηµατολογίου.  Επιπλέον και στην περίπτωση 

που παρουσιαστούν διάφορα έγγραφα ενώπιον των αρµόδιων αρχών ή 

υπηρεσιών, αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ειδική εκτέλεση, δε 

δικαιούται κανένας να διεκδικήσει οτιδήποτε.  Οι ιδιωτικές αυτές συµφωνίες 

θεωρούνται ηθικά επιλήψιµες, αλλά δεν είναι  παράνοµες, ώστε να γίνουν 

διώξεις. 

γ. Ο διαχωρισµός µεταξύ εκείνων των Τουρκοκυπρίων που είχαν µεταναστεύσει 

πριν από το 1974 και εκείνων που λόγω της εισβολής µετακινήθηκαν οµαδικά 

το 1974 στις κατεχόµενες περιοχές είναι εύλογος και ως εκ τούτου δεν υφίσταται 

δυσµενής µεταχείριση όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης και αντιµετώπισης 

των περιουσιών τους.  Το κράτος έπρεπε, όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση 

των Τουρκοκυπρίων, αφενός να διαχειριστεί τις περιουσίες τους οι οποίες 

εγκαταλείφθηκαν και αφετέρου να στεγάσει και να βοηθήσει όλους τους 

Ελληνοκυπρίους πρόσφυγες να επαναδραστηριοποιηθούν.  Εποµένως, η 
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διάκριση που γίνεται είναι δικαιολογηµένη και µπορεί να στηριχθεί καλή 

υπόθεση ενώπιον των δικαστηρίων, όπου ενδεχοµένως κάποιος 

Τουρκοκύπριος να προσφύγει, για να διεκδικήσει τα περιουσιακά δικαιώµατά 

του.  Σε σχέση µε τα πιο πάνω, το δίκαιο της ανάγκης δικαιολόγησε την ψήφιση 

του νόµου για τον Κηδεµόνα ∆ιαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. 

δ. Στο παρόν στάδιο η Νοµική Υπηρεσία συνεργάζεται µε ξένους 

εµπειρογνώµονες, οι οποίοι θα βοηθήσουν στο να διαµορφωθεί κάποια γνώµη 

γύρω από τα διάφορα περιουσιακά θέµατα που εγείρονται. 

 Επίσης, αναφορικά µε το νοµοθετικό καθεστώς που υπάρχει στην Αγγλία σε 

σχέση µε θέµατα ιδιοκτησίας, η Νοµική Υπηρεσία συνεργάζεται και παίρνει 

νοµικές συµβουλές από ακριβοπληρωµένους νοµικούς για το τι εφαρµόζεται 

εκεί και τι όχι. 

4.   Υπουργείο Εξωτερικών 

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, πέραν των στοιχείων που 

συµπεριλήφθηκαν στην κοινή επιστολή που ετοιµάστηκε µε τη συνεργασία του 

Υπουργείου Εσωτερικών και του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, κατέθεσαν 

συµπληρωµατικά, µεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα κατά την πορεία εξέτασης όλων 

των θεµάτων ενώπιον της επιτροπής: 

α. ∆ηµεύσεις ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα και 

σφετερισµός τους από ξένους 

 Γενική πολιτική θέση του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι οι δηµεύσεις οι 

οποίες έχουν γίνει από το κατοχικό καθεστώς είναι παράνοµες.  Επίσης, το 

Υπουργείο Εξωτερικών, είτε στα πλαίσια των διµερών σχέσεων µε άλλα κράτη 

είτε στα πλαίσια των διεθνών οργανισµών, έχει ως µόνιµη πολιτική την 

αναγνώριση των δικαιωµάτων των προσφύγων.  Γι’ αυτό και  υπάρχει 

συντονισµός και συνεργασία µε το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας όσον 
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αφορά τις διάφορες ενέργειες που γίνονται για διεκπεραίωση υποθέσεων που 

έχουν σχέση µε τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας των προσφύγων στις κατεχόµενες 

περιοχές. 

 Στις περιπτώσεις που καταγγέλλεται στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι 

συγκεκριµένοι ξένοι έχουν σφετεριστεί ελληνοκυπριακές περιουσίες, γίνονται 

πάντοτε τα αναγκαία διαβήµατα στα ξένα κράτη, ώστε να προβάλλονται τα 

επιχειρήµατα της ύπαρξης παράνοµης κατοχής στην Κύπρο και το ότι οι 

αγοραπωλησίες ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα είναι 

παράνοµες.  Η ανταπόκριση του ξένου κράτους στα διαβήµατα αυτά δεν είναι 

πάντοτε άµεση ή θετική και συνήθως  προβάλλεται ο ισχυρισµός ότι δεν 

µπορούν να εµποδίσουν τους πολίτες τους να πραγµατοποιούν νοµικές πράξεις 

στο εξωτερικό. 

 Το κατοχικό καθεστώς, εκµεταλλευόµενο τις πρόνοιες των διάφορων Σχεδίων 

Ανάν και θεωρώντας ότι οι πρόνοιες οι σχετικές µε το διακανονισµό της ακίνητης 

ιδιοκτησίας και των άλλων περιουσιών άφηναν αρκετά περιθώρια ή επέτρεπαν 

την ανάπτυξη των περιουσιών αυτών, ξεκίνησε µια πρωτοφανή οικοδοµική 

ανάπτυξη των κατεχόµενων εδαφών µε εµπλοκή Τουρκοκυπρίων, Τούρκων και 

ξένων σφετεριστών (κυρίως Βρετανών, Γερµανών, Ισραηλινών και σε µικρότερο 

βαθµό Ολλανδών και Ιρλανδών).4

β.  Ενέργειες, τρόποι αντίδρασης και καταγγελία του σφετερισµού των 

ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόµενες περιοχές 

                                            
4  Συγκεκριµένα, µια από τις πρόνοιες του Σχεδίου Ανάν V προνοούσε ότι σε όσες εκ των περιουσιών 
οι οποίες θα παρέµεναν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση διενεργήθηκαν βελτιώσεις πριν από την 31η 
∆εκεµβρίου 2002 οι κάτοχοι των περιουσιών αυτών θα διατηρούσαν την κατοχή στις περιουσίες 
αυτές, καταβάλλοντας την αξία τους πριν από τις βελτιώσεις µε βάση τις τρέχουσες τιµές του 1974, 
προσαρµοσµένες στη βάση ενός πολύπλοκου υπολογισµού.  Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε 
την απόφαση του κατοχικού καθεστώτος, το 2002, µε την οποία επέτρεψε στους κατόχους αυτών 
των περιουσιών τη µεταβίβαση της κατοχής τους σε τρίτους, επιτάχυνε την οικοδοµική ανάπτυξη, 
που παρατηρείται µέχρι σήµερα µε αµείωτο ρυθµό. 



 30

i Γίνονται διαβήµατα και ενέργειες σε διπλωµατικό και πολιτικό επίπεδο προς 

τους ανώτατους κρατικούς αξιωµατούχους και τα ξένα κοινοβούλια.  Επίσης, 

το όλο θέµα τίθεται επανειληµµένα προς τα αρµόδια θεσµικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ii. Γίνεται ενηµέρωση σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών ιδιαίτερα στις χώρες 

µε ισχυρή παρουσία οµογενών και υπάρχει συντονισµός ενεργειών για 

άσκηση πιέσεων σε όλα τα επίπεδα.   Γίνεται επίσης ενηµέρωση για το 

σφετερισµό των ελληνοκυπριακών περιουσιών σε εξειδικευµένες 

επαγγελµατικές ενώσεις (κτηµατοµεσιτικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, 

εταιρείες ανάπτυξης γης κ.ά.), τουριστικούς φορείς, πανεπιστηµιακά  

ιδρύµατα κ.λπ. 

iii. Πραγµατοποιείται εκτενέστατη προβολή του εντύπου που ετοιµάστηκε από 

τον Παγκύπριο Σύνδεσµο Προστασίας Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, το οποίο 

περιέχει φωτογραφικό υλικό και τις θέσεις των νόµιµων ιδιοκτητών.    

 iv. Προωθούνται σχετικά έγγραφα/µνηµόνια, µεταφρασµένα σε αρκετές ξένες 

γλώσσες, µε περιεχόµενο τα επιχειρήµατά µας και το νοµικό υπόβαθρο που 

κατοχυρώνει τα δίκαια των θέσεών µας στη βάση των περί Κύπρου 

ψηφισµάτων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, τις 

αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆) 

στις ατοµικές προσφυγές εναντίον της Τουρκίας και στην τέταρτη διακρατική 

προσφυγή της Κύπρου εναντίον της Τουρκίας.  Στα έγγραφα/µνηµόνια αυτά 

περιλαµβάνεται επίσης ενηµέρωση για τη δυνατότητα λήψης νοµικών 

µέτρων εναντίον των σφετεριστών και γίνεται αναφορά στη δυνατότητα 

έκδοσης και εκτέλεσης ευρωπαϊκών και διεθνών ενταλµάτων σύλληψης 

εναντίον των σφετεριστών.  
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v. Πραγµατοποιείται από τους αρχηγούς των διπλωµατικών αποστολών της 

∆ηµοκρατίας γιγαντιαία εκστρατεία ενηµέρωσης των ξένων µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης και ιδιαίτερα των Ευρωπαίων πολιτών για τις νοµικές συνέπειες 

από ενδεχόµενη δραστηριοποίησή τους στα κατεχόµενα και καταβάλλονται 

προσπάθειες για διατήρηση του θέµατος αυτού στην επικαιρότητα.   

vi. Συστάθηκε οµάδα εργασίας, µε τη συµµετοχή όλων των αρµόδιων 

υπηρεσιών της ∆ηµοκρατίας, µε στόχο την κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου 

καταλόγου ο οποίος να προσδιορίζει επακριβώς το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

του συνόλου των ξενοδοχειακών καταλυµάτων που δραστηριοποιούνται στα 

κατεχόµενα είτε αφορούν καταλύµατα που έχουν κτιστεί πριν από το 1974 

είτε µετά το 1974 είτε αφορούν νεοανεγειρόµενα είτε υπό ανέγερση 

ξενοδοχεία.   

vii. Γίνεται µελέτη σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ηµοκρατίας για 

εξεύρεση τρόπων αποτελεσµατικής µεθόδου αντιµετώπισης των 

διαφηµιστών, των εκδοτών έντυπων και ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης 

και εξειδικευµένων περιοδικών, των διοργανωτών κτηµατοµεσιτικών 

εκθέσεων, όπου επιτρέπεται η συµµετοχή τουρκοκυπριακών εταιρειών και 

τουριστικών πρακτόρων και άλλων εξειδικευµένων τουριστικών φορέων που 

προσπορίζονται είτε άµεσα είτε έµµεσα όφελος από τη χρησιµοποίηση των 

περιουσιών των Ελληνοκυπρίων στα κατεχόµενα.   

γ. Αποτελέσµατα των πιο πάνω ενεργειών5  

 Μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

i. Επιτεύχθηκε η συµπερίληψη παραγράφου στον κανονισµό για τη 

χρηµατοδοτική στήριξη και προαγωγή της οικονοµικής ανάπτυξης της 

                                            
5  Περισσότερα στοιχεία περιλαµβάνονται στο σχετικό υπόµνηµα που κατέθεσε το Υπουργείο 

Εξωτερικών ηµεροµηνίας 2 Μαρτίου 2006. 
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τουρκοκυπριακής κοινότητας σύµφωνα µε την οποία η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θα πρέπει να µεριµνά, ώστε στο πλαίσιο της εκµετάλλευσης του 

χρηµατοδοτικού κανονισµού να γίνονται σεβαστά τα ιδιοκτησιακά και άλλα 

δικαιώµατα των φυσικών και νοµικών προσώπων, και επιπλέον να 

ενεργεί σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ε∆Α∆. 

 ii. ∆ιαµορφώθηκε εκ νέου η ταξιδιωτική οδηγία του Foreign & Commonwealth 

Office (FCO) µε διατύπωση πιο θετική από προηγούµενες οδηγίες, όπου, 

µεταξύ άλλων, επισηµαίνεται ότι οι αγοραστές ελληνοκυπριακών 

περιουσιών στην “Τουρκική ∆ηµοκρατία της Βόρειας Κύπρου” 

αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο να διωχθούν νοµικά σε δικαστήρια της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  Επίσης, έχουν καταχωρισθεί σχετικές οδηγίες 

στις επίσηµες ιστοσελίδες αρκετών Υπουργείων Εξωτερικών ξένων 

χωρών (π.χ. Ρωσία, ΗΠΑ, Γαλλία κ.λπ.). 

 iii. ∆ηµοσιεύονται στο διεθνή τύπο άρθρα που στηρίζουν/προβάλλουν τις 

θέσεις της πλευράς µας και καταγράφουν την ανησυχία που προκάλεσε η 

υπόθεση Αποστολίδη στα κατεχόµενα, µεταξύ κυρίως των Άγγλων 

σφετεριστών και των εµπλεκόµενων “φορέων” στα κατεχόµενα, και 

προειδοποιούν για τους νοµικούς κινδύνους που ελλοχεύουν από τις 

επενδύσεις στα κατεχόµενα.  Ενδεικτικό της ενηµέρωσης των ξένων είναι 

το γεγονός ότι, προτού αγοράσουν περιουσία, ρωτούν πλέον τις 

διπλωµατικές µας αποστολές κατά πόσο είναι τουρκοκυπριακής 

ιδιοκτησίας.   

 iv. Πολλές εταιρείες που διοργανώνουν κτηµατοµεσιτικές εκθέσεις στο 

εξωτερικό αποκλείουν πλέον από τις εκθέσεις τους την προβολή 

ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα.  
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δ.  Ο ρόλος των πρεσβειών στο εξωτερικό όσον αφορά τις επικυρώσεις 

διάφορων εγγράφων που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε τις 

αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακών  περιουσιών 

 Το Υπουργείο Εξωτερικών, µέσω των διάφορων πρεσβειών, παρέχει προξενικές 

διευκολύνσεις σε Κυπρίους πολίτες εφαρµόζοντας, ανάλογα µε την περίπτωση, 

την αντίστοιχη πολιτική της αρµόδιας υπηρεσίας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και 

ενεργώντας σε συνεννόηση µαζί της.  Στα πλαίσια των διευκολύνσεων αυτών 

που προσφέρονται είναι και οι πιστοποιήσεις υπογραφών σε έγγραφα. 

 Υπήρξε ένας αριθµός περιπτώσεων όπου παρουσιάστηκαν πληρεξούσια 

έγγραφα ή έγγραφα που αφορούσαν αγοραπωλησίες από Τουρκοκυπρίους σε 

Ελληνοκυπρίους στις ελεύθερες περιοχές στα οποία πιστοποιήθηκαν οι 

υπογραφές.  Τα έγγραφα αυτά, για να έχουν οποιοδήποτε έννοµο αποτέλεσµα, 

πρέπει να προωθηθούν στα αρµόδια τµήµατα στην Κύπρο, π.χ. στο Τµήµα 

Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.  Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν παρακολουθεί 

τη µετέπειτα εξέλιξη όσον αφορά τις πράξεις που απορρέουν από τη σύνταξη 

των εγγράφων αυτών και συνήθως δεν τηρούνται αντίγραφα.  Έγγραφα τα οποία 

εµφανώς περιέχουν παράνοµες πράξεις δεν πιστοποιούνται. 

ε.    Ισραηλινές εταιρείες που ενδιαφέρθηκαν να επενδύσουν στα κατεχόµενα 

(DAN - YA DEVELOPMENT και SHAJRAWI) 

i. H ισραηλινή εταιρεία DAN-YA DEVELOPMENT επέδειξε ενδιαφέρον να 

ανεγείρει “πανεπιστηµιούπολη” στα κατεχόµενα.  Η εν λόγω εταιρεία 

κατείχε από το 1968 περιουσία στην τοποθεσία “Κλαψίδες” κοντά στο 

“Πανεπιστήµιο Ανατολικής Μεσογείου”.  Το Υπουργείο Εξωτερικών, µόλις 

ενηµερώθηκε για το γεγονός αυτό, προέβη σε όλα τα αναγκαία διαβήµατα, 

για να το αποτρέψει, ζητώντας την επέµβαση του Ισραηλινού Υπουργού 

Εξωτερικών. 
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 Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών επέστησε την προσοχή για το 

παράνοµο της πιο πάνω ενέργειας στους δικηγόρους της DAN-YA 

DEVELOPMENT, αλλά παράλληλα επισήµανε και στο Υπουργείο 

Εξωτερικό της Κύπρου τις δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά την 

επέµβαση σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. 

 Τελικά, η εν λόγω εταιρεία ανέγειρε στην περιουσία της στην τοποθεσία 

“Κλαψίδες” είκοσι διαµερίσµατα. 

ii. Η ισραηλινή εταιρεία SHAJRAWI είχε ενδιαφερθεί να επενδύσει στα 

κατεχόµενα και το Υπουργείο Εξωτερικών, αφού ενηµερώθηκε για την 

πρόθεσή της αυτή από τον τουρκοκυπριακό τύπο και από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες της ∆ηµοκρατίας, προέβη σε όλες τις δέουσες ενέργειες και 

διαβήµατα προς το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών υποδεικνύοντας 

παράλληλα και στον ιδιοκτήτη της εταιρείας το παράνοµο µιας τέτοιας 

πράξης.  Επίσης, έγινε και υπόδειξη στην ισραηλινή κυβέρνηση ότι τυχόν 

επενδύσεις από Ισραηλινούς επιχειρηµατίες στα κατεχόµενα θα 

δηµιουργήσουν σοβαρά προβλήµατα στις σχέσεις Ισραήλ-Κύπρου.  

Τελικά, η εταιρεία SHAJRAWI δεν προέβη σε οποιαδήποτε επένδυση στα 

κατεχόµενα. 

5.  Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως - Αρχηγείο Αστυνοµίας 

 Το Αρχηγείο Αστυνοµίας, µε επιστολή του, ηµεροµηνίας 17 Ιουνίου 2002, που 

απέστειλε, πληροφόρησε την επιτροπή ότι την περίοδο µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2000 

και 5ης  Ιουνίου 2002 δε διερευνήθηκε από την αστυνοµία οποιαδήποτε υπόθεση 

αγοραπωλησίας τουρκοκυπριακής περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές όπου οι 

αγοραστές ήταν Ελληνοκύπριοι. 

 Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του Αρχηγείου Αστυνοµίας δήλωσαν ενώπιον της 

επιτροπής ότι η αστυνοµία ασχολείται µόνο µε συγκεκριµένες καταγγελίες οι οποίες 
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της υποβάλλονται για διερεύνηση και συγκεκριµένα υποβλήθηκαν σ’ αυτήν οι 

ακόλουθες δύο κατηγορίες καταγγελιών: 

α. Η πρώτη κατηγορία καταγγελιών αφορά τις περιπτώσεις όπου πολίτες, µε βάση 

το θόρυβο που προκλήθηκε  για τη διάπραξη ποινικών αδικηµάτων σε σχέση µε 

την παράνοµη εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας, απευθύνονταν στην αστυνοµία, 

ώστε να διερευνηθούν υποθέσεις κτηµατικών διαφορών κατά τις οποίες 

θίγονταν τα συµφέροντά τους.  Οι περιπτώσεις αυτές µελετώνται και δίνονται οι 

ανάλογες απαντήσεις. 

β. Η δεύτερη κατηγορία καταγγελιών αφορά τις περιπτώσεις τις οποίες ο 

διευθυντής του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, µέσω του γενικού 

διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, υπέβαλε στην αστυνοµία για 

διερεύνηση.  Οι κατηγορίες αυτές αποτελούνται από δύο δέσµες υποθέσεων για 

παράνοµες εγγραφές ακινήτων κατά παράβαση οδηγιών ή υπέρβαση εξουσίας.  

Η πρώτη δέσµη υποβλήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2001 και η δεύτερη 

υποβλήθηκε στις 17 και 18 Νοεµβρίου 2001. 

 Το Αρχηγείο Αστυνοµίας, µε επιστολή του που απέστειλε στην επιτροπή, µε 

ηµεροµηνία 11 ∆εκεµβρίου 2001, κατέθεσε αναλυτικό σηµείωµα το οποίο αφορά 

την πρώτη δέσµη καταγγελιών του διευθυντή του Τµήµατος Κτηµατολογίου και 

Χωροµετρίας προς την αστυνοµία.  Ειδικότερα, µε βάση το σηµείωµα αυτό, 

καταγγέλθηκαν συνολικά δεκατέσσερις υποθέσεις εγγραφής και απόπειρας 

εγγραφής κτηµάτων δυνάµει χρησικτησίας από αιτητές οι οποίοι δεν ήταν 

δικαιούχοι, για τις οποίες υπήρχαν εκ πρώτης όψεως υπόνοιες για διάπραξη 

ποινικών αδικηµάτων. 

 Από τις δεκατέσσερις αυτές υποθέσεις διαφάνηκε ότι όσον αφορά τις πέντε δεν 

έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε ποινικό αδίκηµα και όσον αφορά τις υπόλοιπες 

εννέα οι πέντε έχουν ήδη καταχωρισθεί και παραπεµφθεί για εκδίκαση ενώπιον 
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του κακουργιοδικείου, ενώ οι άλλες τέσσερις βρίσκονται ακόµη στη Νοµική 

Υπηρεσία για µελέτη µε την εισήγηση όπως προχωρήσουν για ποινική δίωξη. 

 Επίσης, σύµφωνα µε το Αρχηγείο Αστυνοµίας, µετά από προκαταρκτική 

ανάλυση των στοιχείων που αφορούσαν τις υποθέσεις της δεύτερης δέσµης, 

δέκα υποθέσεις επιστράφηκαν στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, 

επειδή κατά τη διερεύνησή τους δε διαπιστώθηκε οποιαδήποτε εύλογη υπόνοια 

για διάπραξη ποινικού αδικήµατος, ενώ οι υπόλοιπες υποθέσεις είναι ακόµη 

υπό διερεύνηση.   Επίσης, σε ό,τι αφορά τους καταχωρισµένους ιδιοκτήτες, σ’ 

όλες τις υποθέσεις τέσσερις µόνο αφορούν τουρκοκυπριακή περιουσία και, 

σύµφωνα µε τα µητρώα του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, 

φαίνεται να είναι καταχωρισµένες σε ονόµατα Τουρκοκυπρίων από την περίοδο 

της δεκαετίας του 1920.  Όλες οι άλλες υποθέσεις αφορούν περιουσία που είναι 

καταχωρισµένη σε ονόµατα Ελληνοκυπρίων ιδιοκτητών και όλες σχεδόν 

αφορούσαν την περιοχή Τηλλυρίας, µε εξαίρεση µια υπόθεση που αφορούσε 

την περιοχή Αγίας Βαρβάρας Λευκωσίας.  

 Στην πορεία της συζήτησης των θεµάτων ενώπιον της επιτροπής, το Αρχηγείο 

Αστυνοµίας κατέθεσε αρκετά στοιχεία για την εξέλιξη διάφορων υποθέσεων 

τουρκοκυπριακών περιουσιών που έχουν διερευνηθεί ή βρίσκονται υπό 

διερεύνηση σε σχέση µε πιθανή διάπραξη ποινικών αδικηµάτων για 

καταδολίευση των υπηρεσιών του κράτους. 

 Επίσης, ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως κ. ∆ώρος Θεοδώρου, 

µε επιστολή του, µε ηµεροµηνία 22 Νοεµβρίου 2005, πληροφόρησε την 

επιτροπή ότι η αστυνοµία έχει ενώπιόν της καταγγελίες Ελληνοκυπρίων για 

σφετερισµό των περιουσιών τους στα κατεχόµενα, οι οποίες διερευνώνται και, 

όταν συµπληρωθούν οι σχετικοί φάκελοι, θα υποβληθούν στο Γενικό 

Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας για περαιτέρω χειρισµό.  Ειδικότερα, στην 
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επιστολή αυτή αναφέρεται ότι η αστυνοµία, στα πλαίσια διερεύνησης υπόθεσης 

για παράνοµη κατοχή, νοµή και χρήση ελληνοκυπριακών περιουσιών στο χωριό 

Κλεπίνη, εξέδωσε τόσο ευρωπαϊκά εντάλµατα σύλληψης εναντίον τεσσάρων 

προσώπων (τριών Τουρκοκυπρίων και ενός Βρετανού) όσο και ερυθρές 

αγγελίες (red notices), τα δε ονόµατά τους έχουν τοποθετηθεί στον κατάλογο 

απαγορευµένων προσώπων (stop-list), κατόπιν έγκρισης του Γενικού 

Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 

6.   Εµπλεκόµενη αρµόδια υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας 

 Οι εκπρόσωποι της αρµόδιας υπηρεσίας κατέθεσαν τα ακόλουθα στοιχεία 

ενώπιον της επιτροπής6: 

α. Την επιστολή της, ηµεροµηνίας 18 ∆εκεµβρίου 2001, η οποία αναφέρεται στα 

ερωτήµατα που απεύθυνε σ’ αυτήν ο πρόεδρος της επιτροπής µε την επιστολή 

του ηµεροµηνίας 13 ∆εκεµβρίου 2001, που αναφέρθηκε και στην εισαγωγή των 

θεµάτων.   Ειδικότερα, παρατίθενται συνοπτικά µερικές από τις απαντήσεις ως 

εξής: 

i. ∆εν υπάρχουν πληροφορίες ότι συγκεκριµένη κυπριακή εταιρεία 

δραστηριοποιείται στα κατεχόµενα.  Υπάρχουν περιπτώσεις που 

Τουρκοκύπριοι που κατοικούν στα κατεχόµενα ζητούν από κυπριακές 

εταιρείες να τους πωλήσουν εξαρτήµατα ή άλλα είδη σε µικρή ποσότητα.  

Αυτό γίνεται νόµιµα µέσω του Λήδρα Πάλας. 

ii.   Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή της η εν λόγω 

υπηρεσία, δεν υπάρχουν εταιρείες άλλων χωρών που να 

δραστηριοποιούνται στα κατεχόµενα εκτός από τουρκικές.  Η εισαγωγή στα 

κατεχόµενα διάφορων προϊόντων (αυτοκινήτων κ.ά.) από ξένες χώρες 

                                            
6    Στην πορεία της εξέτασης των θεµάτων ενώπιον της επιτροπής κατατέθηκαν και άλλα νεότερα 

στοιχεία, στα οποία δεν κρίθηκε σκόπιµο να γίνει αναλυτική αναφορά. 
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γίνεται µέσω Τουρκίας και οι Τουρκοκύπριοι έµποροι ενεργούν ως 

υποαντιπρόσωποι. 

Έγιναν κάποιες προσπάθειες δραστηριοποίησης στα κατεχόµενα 

ορισµένων ξένων εταιρειών, όπως, για παράδειγµα, στις περιπτώσεις των 

ισραηλινών εταιρειών DAN-YA DEVELOPMENT LTD και SHAJRAWI, που 

έχουν ήδη αναφερθεί πιο πάνω από το Υπουργείο Εξωτερικών.  Επίσης, 

έγινε προσπάθεια δραστηριοποίησης από µια γερµανική εταιρεία, τη  

BAFRA INVESTMENTS, της οποίας οι ιδιοκτήτες είναι Τούρκοι της 

Γερµανίας και η οποία άρχισε την ανέγερση αριθµού διαµερισµάτων σε 

έκταση γης 183 σκαλών σε παραλιακή περιοχή µεταξύ Αγίου Θεοδώρου-

Βοκολίδας.   Τα διαµερίσµατα αυτά έµειναν και παραµένουν µέχρι σήµερα 

ηµιτελή, µε αποτέλεσµα τα πορτοπαράθυρά τους να γίνονται αντικείµενο 

κλοπής.      

iii. ∆εν υπάρχουν πληροφορίες για πωλήσεις ελληνοκυπριακών περιουσιών 

από Ελληνοκυπρίους στα κατεχόµενα.  Έχει διερευνηθεί πληροφορία για 

προσπάθεια κάποιου Ελληνοκυπρίου να πωλήσει περιουσία του στη 

Λάπηθο, η οποία όµως δεν καρποφόρησε, για το λόγο ότι όλες οι 

ελληνοκυπριακές περιουσίες που βρίσκονται στα κατεχόµενα έχουν 

“δηµευθεί” από το καθεστώς Ντενκτάς. 

β. Το σηµείωµά τους, ηµεροµηνίας 5 Ιουνίου 2002, που αφορά τους αλλοδαπούς 

που διαµένουν µόνιµα ή και κατέχουν περιουσίες στα κατεχόµενα.   Στην 

επιστολή αυτή, µεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής: 

i. Κατά την περίοδο πριν από την τουρκική εισβολή µεγάλος αριθµός 

αλλοδαπών, κυρίως Βρετανών, έδειχναν ζωηρό ενδιαφέρον για µόνιµη 

εγκατάσταση στην Κύπρο.  Υπολογίζεται ότι κατά την τουρκική εισβολή 

στις περιοχές που κατέλαβαν τα τουρκικά στρατεύµατα διέµεναν µόνιµα    
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3 000 περίπου αλλοδαποί, από τους οποίους οι 2 500 ήταν Βρετανοί.  

Σύµφωνα µε στοιχεία που προέκυψαν από στατιστική έρευνα της εν λόγω 

υπηρεσίας (Ιούλιος 2000), που βασίστηκε σε απογραφή πληθυσµού που 

πραγµατοποιήθηκε στα κατεχόµενα στις 15 ∆εκεµβρίου 1996, οι 

αλλοδαποί στο ψευδοκράτος το 2000 ανέρχονταν στους 4 150. 

ii. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα των τουρκικών εφηµερίδων ΧΟΥΡΙΕΤ και 

ΤΖΟΥΜΧΟΥΡΙΕΤ, ηµεροµηνίας 20 Μαΐου 2002, που βασίζονται σε 

ανάλογα άρθρα των βρετανικών εφηµερίδων “The Οbserver” και “The 

Guardian”, τελευταία πολλοί Βρετανοί άρχισαν να αγοράζουν µε γοργούς 

ρυθµούς σπίτια και οικόπεδα στα κατεχόµενα, λόγω του ενδεχοµένου 

επίλυσης του Κυπριακού.  Επίσης, σύµφωνα µε τα ίδια δηµοσιεύµατα, ο 

αριθµός των Βρετανών που κατείχαν πριν από την εισβολή ακίνητη 

ιδιοκτησία στα κατεχόµενα δεν ήταν πέραν των είκοσι πέντε, ενώ σήµερα 

ο αριθµός των Βρετανών που κατοικούν στις κατεχόµενες περιοχές 

ανέρχεται πέραν των 1 000.  Σύµφωνα όµως µε τις υπάρχουσες 

πληροφορίες, στα κατεχόµενα διαµένουν γύρω στους 348 Βρετανούς. 

iii. Μετά το 1976 το κατοχικό καθεστώς ανάγκασε σταδιακά τους αλλοδαπούς 

που είχαν αγοράσει προ της εισβολής περιουσία στα κατεχόµενα να την 

εγγράψουν στο “Κτηµατολόγιο” που διατηρεί το κατοχικό καθεστώς, για να 

µπορούν να την πωλήσουν ή να τη διαθέσουν άλλως πως.  Οι 

περισσότεροι πώλησαν τις περιουσίες τους σε Τουρκοκυπρίους µέσω 

κτηµατοµεσιτικών γραφείων στο Λονδίνο. 

iv. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του βρετανικού τύπου, τα κτηµατοµεσιτικά 

γραφεία που λειτουργούν σήµερα και ασχολούνται µε αγοραπωλησίες 

ελληνοκυπριακής ακίνητης περιουσίας ανέρχονται στα δεκαπέντε, µε βάση 
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όµως στοιχεία που κατέχει η εν λόγω υπηρεσία ο αριθµός των εν λόγω 

γραφείων είναι δεκαεπτά και ελέγχονται από τους ξένους. 

v. Πρωτοστάτης των δραστηριοτήτων πώλησης ελληνοκυπριακής γης είναι 

ένας γνωστός στους βρετανικούς κύκλους Άγγλος κτηµατοµεσίτης7, του 

οποίου το γραφείο δραστηριοποιείται για δεκαεπτά χρόνια στα 

κατεχόµενα.  Ο κτηµατοµεσίτης αυτός λειτουργεί παράλληλα και 

κτηµατοµεσιτικά γραφεία στη Βρετανία, προσπαθώντας έτσι να 

προσελκύσει Βρετανούς να αγοράσουν γη στα κατεχόµενα.  Συνεργάζεται 

επίσης και µε άλλους κτηµατοµεσιτικούς κύκλους των κατεχοµένων. 

vi. Παράλληλα µε τον πιο πάνω Άγγλο κτηµατοµεσίτη, έντονη δραστηριότητα 

στον τοµέα πώλησης ελληνοκυπριακών περιουσιών σε Βρετανούς 

υπηκόους αναπτύσσουν και οι εταιρείες UNWIN EMLAK AGENT και 

STRINGER ESTATES LTD.  Μια άλλη εταιρεία η οποία στεγάζεται στην 

κατεχόµενη Κερύνεια είναι η LEVANTINE PROPERTY COMPANY LTD, η 

οποία λειτουργεί παράλληλα και στο Ηνωµένο Βασίλειο και αποτελεί 

θυγατρική εταιρεία της εταιρείας του πιο πάνω Άγγλου κτηµατοµεσίτη. 

vii. Το καθεστώς του ψευδοκράτους, µέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του 

να δηµιουργήσει άµεσους δεσµούς µε τα ευρωπαϊκά σώµατα, µε απώτερο 

στόχο να επιτύχει την εκπροσώπησή του σε αυτά και ταυτόχρονα να 

προσελκύσει τουριστικό ρεύµα, έχει εγκαινιάσει εδώ και αρκετά χρόνια 

µεγάλη εκστρατεία επηρεασµού ή και εξαγοράς Ευρωπαίων βουλευτών 

και άλλων προσωπικοτήτων χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους όπως 

προσκλήσεις και φιλοξενίες στα κατεχόµενα, µέχρι και δωρεάν 

παραχώρηση ελληνοκυπριακών περιουσιών. 

                                            
7  Τα συγκεκριµένα στοιχεία που αφορούν τον Άγγλο κτηµατοµεσίτη βρίσκονται καταχωρισµένα στους 
οικείους φακέλους του Αρχείου της Βουλής. 
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viii. Καρπός των πιο πάνω προσπαθειών υπήρξε η σύσταση του καλούµενου 

συνδέσµου ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ο οποίος αριθµεί πενήντα 

περίπου µέλη του βρετανικού κοινοβουλίου και της Βουλής των Λόρδων.  

Ο εν λόγω σύνδεσµος αναλαµβάνει διάφορες πρωτοβουλίες που 

στοχεύουν στην προώθηση των συµφερόντων του ψευδοκράτους. 

ix. Αρκετοί Βρετανοί νυν ή πρώην βουλευτές είναι βασικοί παράγοντες του 

φιλοτουρκικού λόµπι και ένθερµοι υποστηρικτές των τουρκικών θέσεων,  

φιλοξενούνται συχνά στα κατεχόµενα και µερικοί απ’ αυτούς κατέχουν 

περιουσίες και επαύλεις που ανήκουν σε Ελληνοκυπρίους.8

7. Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και Κυπριακός 

Οργανισµός Τουρισµού 

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και του 

ΚΟΤ, µε επιστολές τους ηµεροµηνίας 10 Ιανουαρίου 2002, 6 Ιουνίου 2002 και 12 

Ιουνίου 2002, κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής όλα τα στοιχεία τα οποία τους 

ζητήθηκαν και τα οποία, µεταξύ άλλων, αφορούν τα ακόλουθα: 

α.   Άδεια για εµπορικές δραστηριότητες Ελληνοκυπρίων στα κατεχόµενα και 

στην ελεύθερη ζώνη 

i    Το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού δεν παραχώρησε 

άδεια για εµπορικές δραστηριότητες Ελληνοκυπρίων στα κατεχόµενα, γιατί 

κάτι τέτοιο δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητές του, και ούτε επίσης έχει 

περιπέσει στην αντίληψή του να διεξάγονται τέτοιες δραστηριότητες.     

ii.   Ο Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού έχει αρµοδιότητα να 

χορηγεί άδεια εγκατάστασης δραστηριοτήτων µέσα στην ελεύθερη ζώνη 

της Λάρνακας, εφόσον συνεννοηθεί και µε τον Υπουργό Οικονοµικών.  

                                            
8 Τα ονόµατα των Βρετανών αυτών, καθώς και όλα τα σχετικά στοιχεία βρίσκονται καταχωρισµένα 
στους  οικείους φακέλους του Αρχείου της Βουλής. 
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Μέσα στην ελεύθερη ζώνη λειτουργούν σήµερα δώδεκα επιχειρήσεις, ενώ 

άλλες επτά έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους. 

 Η άδεια που χορηγείται σε εταιρείες που εγκαθιδρύουν βιοµηχανικές 

µονάδες µέσα στην ελεύθερη ζώνη προνοεί ότι τα προϊόντα τους θα 

προορίζονται µόνο για εξαγωγή.  Σε περίπτωση που επιθυµούν να 

πωλήσουν προϊόντα τους στην κυπριακή αγορά, θα πρέπει να διορίσουν 

Κύπριο αντιπρόσωπο και αυτός να εξασφαλίσει άδεια εισαγωγής από το 

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.   

iii. Το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού δεν έχει 

οποιεσδήποτε πληροφορίες για διοχέτευση τσιγάρων από την ελεύθερη 

ζώνη µέσω Πύλας στις κατεχόµενες περιοχές.   

iv. Αρµοδιότητα για την άσκηση τελωνειακού ελέγχου στην ελεύθερη ζώνη 

της Λάρνακας έχει ο διευθυντής του Τµήµατος Τελωνείων. 

β.   Ξενοδοχεία και οργανωµένα διαµερίσµατα που βρίσκονται υπό την 

κατοχή των τουρκικών στρατευµάτων εισβολής 

 Σύµφωνα µε τον ΚΟΤ, η συλλογή των πληροφοριών για τον αριθµό των 

ελληνοκυπριακών ξενοδοχειακών µονάδων που λειτουργούν σήµερα στα 

κατεχόµενα κάτω από διαφορετικό όνοµα και διαχείριση ήταν δύσκολη και έγινε 

εµπειρικά.  Ενδεικτικά, παρατίθενται ορισµένες οι οποίες δε συµπεριλήφθηκαν 

στα στοιχεία που ήδη κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών: 

         Αρχική ονοµασία      Μετονοµασία 

Περιοχή Αµµοχώστου 

 REVECCA REBECCA 

Περιοχή Κερύνειας   

 SEAVIEW ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 

 ZEPHYROS  ΜΕRΙT CRYSTAL COVE 
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 BRISTOL     BRISTOL 

 KLEARCHOS GOLDEN BAY 

 ANADEL YENI ANADOL 

 Επίσης, στην περιοχή Μόρφου λειτουργεί γήπεδο γκολφ µε την ονοµασία “CMC 

Golf Club”.  Πρόκειται για το γήπεδο γκολφ της Κυπριακής Μεταλλευτικής 

Εταιρείας. 

   Το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, µε την επιστολή του, 

ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2002, απέστειλε επίσης στην επιτροπή στοιχεία τα οποία 

περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Κατάλογο τουριστικών εκθέσεων στις οποίες συµµετείχε ή επρόκειτο να 

συµµετάσχει ο ΚΟΤ κατά το 2002. 

•  Κατάλογο τουριστικών εκθέσεων στις οποίες συµµετείχαν τα κατεχόµενα κατά 

τα τελευταία δύο χρόνια, σύµφωνα µε στοιχεία του ΚΟΤ. 

•  Ορισµένες επιστολές του ΚΟΤ προς διοργανωτές εκθέσεων για αποτροπή  

συµµετοχής των κατεχοµένων. 

•  Κατάλογο ξενοδοχείων τα οποία το κατοχικό καθεστώς προβάλλει µέσω του 

διαδικτύου.  (Μέχρι σήµερα δεν έχει περιέλθει σε γνώση του υπουργείου καµιά 

πληροφορία για συµµετοχή Ελληνοκυπρίων στη λειτουργία των εν λόγω 

ξενοδοχείων.)  

  Όλες οι ενέργειες του ΚΟΤ πραγµατοποιούνται πάντοτε σε συνεργασία και 

κατόπιν συνεννόησης µε τις κατά τόπους πρεσβείες της ∆ηµοκρατίας, οι οποίες 

προβαίνουν σε παράλληλες διαµαρτυρίες προς τις αρµόδιες αρχές της κάθε 

χώρας. 

8.    Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι το όλο θέµα δεν τους αφορά άµεσα, γι’ αυτό και 
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δεν έχουν οποιαδήποτε εµπλοκή, αφού ως υπουργείο τούς αφορά η ευρύτερη 

διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών.  Ειδικότερα, εκπρόσωποί του 

συµµετέχουν στη Συµβουλευτική Επιτροπή, καθώς και στις ειδικές επαρχιακές 

επιτροπές, τη σύσταση των οποίων προνοεί η υφιστάµενη νοµοθεσία για τη 

διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. 

 Όσον αφορά το θέµα του εµπορίου µε τα κατεχόµενα, το υπουργείο εµπλέκεται 

µόνο ως προς το τεχνικό µέρος που σχετίζεται µε τη φυτοϋγεία, τη δηµόσια υγεία και 

την  έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.  Για το χειρισµό του θέµατος αυτού το 

υπουργείο βρίσκεται πάντοτε σε στενή συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία. 

9.    Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων (ΠΕΠ) 

 Ο εκπρόσωπος της ΠΕΠ δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι επιβάλλεται να 

ληφθούν ουσιαστικά µέτρα, τα οποία να στηρίξουν τον προσφυγικό κόσµο και να 

διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα όλων των Κυπρίων και κυρίως να 

διαφυλάξουν τη σωστή πορεία της Κύπρου προς την Ευρώπη. 

 Σύµφωνα µε τον πιο πάνω εκπρόσωπο, το κράτος απέτυχε όλα αυτά τα χρόνια 

να διαχειριστεί σωστά τις τουρκοκυπριακές περιουσίες και να χαράξει σωστή 

προσφυγική πολιτική. 

 Παρ’ όλο που µε την υφιστάµενη σχετική νοµοθεσία καταβάλλεται προσπάθεια 

να κατοχυρωθούν τα δικαιώµατα των Τουρκοκύπριων ιδιοκτητών, το κράτος 

ασέβησε προς αυτούς.  Ειδικότερα,  οι συνοικισµοί των προσφύγων κτίστηκαν πάνω 

σε τουρκοκυπριακή περιουσία, παραχωρήθηκαν κτήµατα σε ακτήµονες και µη και 

υπήρξε µεγάλη εκµετάλλευση των τουρκοκυπριακών περιουσιών από εταιρείες και 

από ιδιώτες χωρίς να καταβάλλεται ενοίκιο.     

 Ο ίδιος εκπρόσωπος, ολοκληρώνοντας, εισηγήθηκε ως µέτρο αντιµετώπισης 

της όλης κατάστασης τη σύσταση µιας ανεξάρτητης διερευνητικής επιτροπής, η 

οποία θα ασχοληθεί µε καθεµιά περίπτωση ξεχωριστά, ώστε να καταλήξει σε ένα 
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συγκεκριµένο πόρισµα.  Το πόρισµα αυτό θα αποτελέσει την αρχή της δηµιουργίας 

µιας πολιτικής για την προστασία των δικαιωµάτων των ιδιοκτητών και των 

προσφύγων. 

10. Αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός 

Σύνδεσµος”   

 Οι εκπρόσωποι όλων των αγροτικών οργανώσεων εξέφρασαν την οµοφωνία 

τους στα εξής: 

α. Η πώληση τουρκοκυπριακών περιουσιών που βρίσκονται στις ελεύθερες 

περιοχές ή η απαλλοτρίωσή της για τη δηµιουργία οποιωνδήποτε έργων ή για 

παραχώρηση σε εταιρείες κοινής ωφελείας, όπως για παράδειγµα στην ΑΗΚ, η 

οποία δηµιούργησε ηλεκτροπαραγωγικό σταθµό, αφαιρεί τουρκοκυπριακό 

κλήρο από τους πρόσφυγες αγρότες µας. 

β. Η γεωργική γη που υπάρχει στις κατεχόµενες περιοχές είναι σχεδόν τριπλάσια 

από την τουρκοκυπριακή γη που υπάρχει στις ελεύθερες περιοχές, γι’ αυτό 

κάθε σπιθαµή τουρκοκυπριακής γης που αξιοποιείται διαφορετικά αφαιρείται 

από τους φτωχούς Ελληνοκύπριους αγρότες.  Εποµένως, εκείνος που 

υφίσταται τις περισσότερες συνέπειες από τις αγοραπωλησίες και τις 

απαλλοτριώσεις είναι ο Κύπριος γεωργός, γι’ αυτό και η υφιστάµενη νοµοθεσία 

για τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών πρέπει να βελτιωθεί µε την 

ανάθεση περισσότερης εξουσίας στη Συµβουλευτική Επιτροπή. 

γ. ∆εν πρέπει να δίνονται τουρκοκυπριακές περιουσίες σε µη πρόσφυγες και 

επιβάλλεται να ληφθούν µέτρα, ώστε να αντιµετωπιστούν οι περιπτώσεις όπου 

πρόσφυγες γεωργοί έλαβαν επιστολές για να εγκαταλείψουν τους γεωργικούς 

κλήρους που κατέχουν, χωρίς παράλληλα ο Κηδεµόνας ∆ιαχείρισης 

Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να τους  δώσει κάποιο άλλο γεωργικό κλήρο για 

να συνεχίσουν τις ασχολίες τους. 
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11.   ΠΟΒΕΚ 

 Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι όσον αφορά τη 

διαµόρφωση των ενοικίων των τουρκοκυπριακών υποστατικών που ενοικιάζονται 

από καταστηµατάρχες πρόσφυγες και µη πρόσφυγες, η ΠΟΒΕΚ είχε προβεί σε 

συγκεκριµένες εισηγήσεις στα πλαίσια εξέτασης της υφιστάµενης νοµοθεσίας για τη 

διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, ώστε να µην υπάρξει οποιαδήποτε 

αδικία σε βάρος κανενός.  Όπως δήλωσε επίσης ο ίδιος εκπρόσωπος, η ΠΟΒΕΚ θα 

ετοιµάσει σχετικό υπόµνηµα µε τις προτάσεις της όσον αφορά το θέµα των ενοικίων, 

έτσι που οι κάτοχοι των υποστατικών αυτών να µην αισθάνονται ανασφαλείς. 

 Αναφορικά µε το θέµα των εξώσεων, ο πιο πάνω εκπρόσωπος εξέφρασε τις 

ανησυχίες του για τις περιπτώσεις εκείνες όπου πιθανόν ορισµένοι κάτοχοι 

επαγγελµατικών τουρκοκυπριακών υποστατικών να βρεθούν στο δρόµο λόγω της 

πώλησης των υποστατικών αυτών, γι’ αυτό και επισήµανε την ανάγκη όπως το 

κράτος µεριµνήσει για τη λήψη όλων των σχετικών µέτρων για αντιµετώπιση των 

περιπτώσεων αυτών. 

12. ∆ήµαρχοι κατεχόµενων δήµων (Αµµοχώστου, Κερύνειας, Λαπήθου και 

Καραβά)   

 Οι δήµαρχοι των πιο πάνω κατεχόµενων δήµων εξέφρασαν την οµοφωνία τους 

στα ακόλουθα: 

α. Η κυβέρνηση, όσον αφορά το θέµα της πώλησης σε ξένους των 

ελληνοκυπριακών περιουσιών που βρίσκονται στα κατεχόµενα,  πρέπει να 

αναλάβει το συντονιστικό ρόλο µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών και των 

εκπροσώπων των κατεχόµενων δήµων, ώστε να γίνουν όλες οι αναγκαίες 

ενέργειες. 

β. Οι κατεχόµενοι δήµοι µέσω της Ένωσης ∆ήµων Κύπρου θα µπορούσαν, σε 

συνεννόηση µε το Υπουργείο Εξωτερικών και µε τη Νοµική Υπηρεσία, αλλά και 
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µέσω των σχέσεών τους µε τους αδελφοποιηµένους δήµους, να παρέχουν στο 

εξωτερικό τη σωστή πληροφόρηση για το όλο θέµα.  Επίσης, το όλο θέµα 

µπορεί να προβληθεί κατάλληλα στο εξωτερικό µέσω της Ένωσης ∆ήµων 

Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, οι οποίες είναι µέλη του 

Κογκρέσου των Τοπικών Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης και 

συµµετέχουν επίσης στις εργασίες της Επιτροπής των Περιφερειών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

γ. Η κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει να ενισχύσει οικονοµικά την ετοιµασία 

ιστοσελίδων στο διαδίκτυο για όλους τους κατεχόµενους δήµους και µέσω 

αυτής της ροής πληροφόρησης, η οποία χρησιµοποιείται συχνά, να επεξηγείται 

στην κοινή γνώµη το παράνοµο της προσφοράς προς πώληση των 

ελληνοκυπριακών περιουσιών.  Περαιτέρω, οποιαδήποτε ροή πληροφόρησης 

φτάνει στους κατεχόµενους δήµους, θα πρέπει να διαβιβάζεται προς τα αρµόδια 

κυβερνητικά τµήµατα, ώστε να δοθεί η ευκαιρία αλλά και η ευχέρεια στις 

αρµόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να ασχοληθούν σωστά µε το συντονιστικό 

ρόλο που έχουν να διαδραµατίσουν. 

δ. Πρέπει να υπάρξει επίσης σωστός συντονισµός της Νοµικής Υπηρεσίας,  και 

των ιδιωτικών νοµικών γραφείων όσον αφορά την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος και την άσκηση των ατοµικών προσφυγών. 

ε. Επιβάλλεται επίσης να ενταθεί η διαφώτιση για το όλο θέµα, ιδίως στη Μεγάλη 

Βρετανία, όπου τα διάφορα γραφεία διαφηµίζουν τις ελληνοκυπριακές 

περιουσίες, γι’ αυτό και έχουν δοθεί οδηγίες σε ανθρώπους της αδελφότητας 

εκεί να διερευνήσουν την πιθανότητα άσκησης προσφυγών ή δικαστικών 

αγωγών εναντίον όλων αυτών των γραφείων που εκµεταλλεύονται την πώληση 

των ελληνοκυπριακών περιουσιών. 
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στ. Παράλληλα, η Βουλή, όπως και η κυβέρνηση, θα πρέπει να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους προς την Υπάτη Αρµοστεία ή ακόµα και προς το αγγλικό 

κοινοβούλιο, ώστε να ενηµερωθούν οι πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας ότι όλες 

αυτές οι αγοραπωλησίες ελληνοκυπριακών περιουσιών είναι παράνοµες και ότι 

όλοι αυτοί οι επίδοξοι αγοραστές στο τέλος θα βρεθούν ζηµιωµένοι. 

13. ΕΤΕΚ και Οµοσπονδία Συνδέσµων Εργολάβων Οικοδοµών Κύπρου 

(ΟΣΕΟΚ) 

 Οι εκπρόσωποι των πιο πάνω εµπλεκόµενων µερών δήλωσαν ότι µέχρι την 

ηµεροµηνία παρουσίασής τους στην επιτροπή δεν έχουν πληροφορηθεί ότι 

οποιαδήποτε µέλη τους δραστηριοποιούνται ή εµπλέκονται µε οποιοδήποτε τρόπο 

σε έργα στα κατεχόµενα, τονίζοντας ότι είναι κάθετα αντίθετοι µε τη συµµετοχή ή τη 

διαδραµάτιση οποιουδήποτε ενεργού ρόλου σε τέτοιες πράξεις.   

 Όπως όµως επισήµαναν οι ίδιοι, λόγω του µεγάλου αριθµού των µελών τους 

δεν µπορούν να γνωρίζουν µετά βεβαιότητας κατά πόσο υπάρχουν κάποια µέλη τους 

που ενδεχοµένως να είχαν συµµετοχή ή συµµετέχουν σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες.   

14. Σύνδεσµος Κτηµατοµεσιτών Επιχειρηµατιών Κύπρου 

 Ο εκπρόσωπος του πιο πάνω συνδέσµου δήλωσε ότι στις ελεύθερες περιοχές 

λειτουργεί ένας µεγάλος αριθµός παράνοµων κτηµατοµεσιτικών γραφείων που 

ενδεχοµένως να διατηρούν παράλληλα και γραφεία στα κατεχόµενα και µέσω αυτών 

να διαφηµίζονται προς πώληση οι ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόµενα.  

Πολλά από αυτά τα γραφεία, όπως ανέφερε ο ίδιος, έχουν την έδρα τους στο 

εξωτερικό και µέσω του διαδικτύου προβαίνουν στις σχετικές διαφηµίσεις. 

 Σύµφωνα επίσης µε τον πιο πάνω εκπρόσωπο, δεν υπάρχει επαρκής 

ενηµέρωση από τις αρµόδιες υπηρεσίες της κυβέρνησης για το θέµα των 

αγοραπωλησιών των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα και ιδιαίτερα 
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στις χώρες του εξωτερικού, γι’ αυτό και επιβάλλεται η λήψη άµεσων µέτρων για 

προώθηση της ενηµέρωσης αυτής.  Παράλληλα, θα πρέπει, όπως επισήµανε ο ίδιος, 

να ληφθούν µέτρα για την ενηµέρωση και τη σωστή εφαρµογή όσον αφορά τη νέα 

νοµοθεσία για τους κτηµατοµεσίτες.   

 Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο 

σύνδεσµός του εισηγείται την ίδρυση ενός φορέα ο οποίος θα αξιολογεί όλες τις 

καταγγελίες που γίνονται σχετικά µε το επίµαχο θέµα και ο οποίος θα επιλαµβάνεται 

όλων των θεµάτων που το αφορούν.  Ειδικότερα, στο φορέα αυτό θα πρέπει να 

συµµετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, της Νοµικής Υπηρεσίας, της 

αστυνοµίας, του ΚΟΤ και του Συνδέσµου Κτηµατοµεσιτών Επιχειρηµατιών Κύπρου.   

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΘΕΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-

Παθόντων, αφού άκουσε και συνεκτίµησε τις απόψεις, θέσεις και στοιχεία που 

τέθηκαν ενώπιόν της απ’ όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, ολοκλήρωσε την εξέταση όλων 

των υπό αναφορά θεµάτων και κατέληξε στα ακόλουθα: 

1.   Παρατηρήσεις/διαπιστώσεις 

 Η επιτροπή κρίνει ότι τα θέµατα που εξετάστηκαν ενώπιόν της έχουν δύο 

παραµέτρους, πολιτική και νοµική: 

α.    Πολιτική παράµετρος 

Η πολιτική παράµετρος αφορά την πολιτική που πρέπει να εφαρµόζεται µέχρι 

τη λύση του Κυπριακού και την άρση των συνεπειών της κατοχής σε σχέση µε 

την αντιµετώπιση του φαινοµένου των αγοραπωλησιών των τουρκοκυπριακών 

περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές και των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα 

κατεχόµενα και την έντονη οικοδοµική δραστηριότητα στις ελληνοκυπριακές 

περιουσίες στα κατεχόµενα.  Ειδικότερα: 
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i.  Όσον αφορά τις πωλήσεις τουρκοκυπριακής γης ή τις παράνοµες 

εγγραφές ακίνητης τουρκοκυπριακής γης δυνάµει χρησικτησίας στις 

ελεύθερες περιοχές, αυτές παρουσίασαν έξαρση τα τελευταία χρόνια, γι’ 

αυτό και πρέπει να αντιµετωπιστούν σε συνάρτηση µε την προστασία των 

δικαιωµάτων και συµφερόντων του προσφυγικού κόσµου αλλά και των 

Τουρκοκύπριων ιδιοκτητών τους. 

ii. Σε αρκετές περιπτώσεις, λόγω του ότι έχουν ανεγερθεί προσφυγικοί 

συνοικισµοί ή ιδιόκτητες κατοικίες σε τουρκοκυπριακή γη ή επειδή 

τουρκοκυπριακή γη παραχωρήθηκε ως γεωργικός κλήρος σε πρόσφυγες, 

οι πρόσφυγες βρίσκονται αντιµέτωποι µε τον κίνδυνο της έξωσής τους 

από τους ενδεχόµενους αγοραστές της τουρκοκυπριακής αυτής γης, 

κατάσταση την οποία επιδεινώνουν και πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις. 

iii. Οι πωλήσεις τουρκοκυπριακής περιουσίας ενδεχοµένως να 

πραγµατοποιήθηκαν κατόπιν απάτης µε τη δηµιουργία πλαστών 

πιστοποιητικών και πληρεξουσίων από κύκλωµα προσώπων που 

εδρεύουν στην Κύπρο και στο εξωτερικό.   

iv. Σύµφωνα επίσης µε πληροφορίες του Υπουργείου Εσωτερικών, αρκετοί 

δικηγόροι και άλλοι ιδιώτες επαγγελµατίες παρουσιάζονται ως 

µεσολαβητές και προωθητές των αγοραπωλησιών τουρκοκυπριακών 

περιουσιών µε στόχο το κέρδος.   

• H επιτροπή, ως ένα πρώτο βήµα αντιµετώπισης και χειρισµού του 

πιο πάνω φαινοµένου, µε επιστολή της, ηµεροµηνίας 13 ∆εκεµβρίου 

2001, προς τον Υπουργό Οικονοµικών εισηγήθηκε την τροποποίηση 

της νοµοθεσίας περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών ως ένα 

µέτρο αντιµετώπισης των περιπτώσεων εκείνων όπου τα 

συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά 
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το προϊόν διάθεσης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, 

καταστρατηγώντας έτσι τις πρόνοιες της εν λόγω νοµοθεσίας.   

• Επιπλέον, η επιτροπή απέστειλε στον τότε πρόεδρο του Παγκύπριου 

∆ικηγορικού Συλλόγου επιστολή, ηµεροµηνίας 13 Ιουνίου 2002, 

ζητώντας να διερευνηθούν οι περιπτώσεις αυτές, οι οποίες πιθανό να 

είναι αντιδεοντολογικές και απορριπτέες από το δικηγορικό κόσµο. 

v. Όσον αφορά επίσης την αντιµετώπιση του φαινοµένου της πώλησης των 

ελληνοκυπριακών περιουσιών που βρίσκονται στα κατεχόµενα σε 

διάφορους επίδοξους αγοραστές, η κυβέρνηση θα πρέπει µε γνώµονα την 

προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων των προσφύγων να λάβει όλα 

τα κατάλληλα µέτρα αντίδρασης και χειρισµού της κατάστασης αυτής. 

• Η επιτροπή, µε δική της πρωτοβουλία, εισηγήθηκε στο Υπουργείο 

Εξωτερικών την ετοιµασία εγγράφου εργασίας.  Στην ετοιµασία του 

εγγράφου αυτού θα συµπράξουν, εκτός από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, και όλες οι άλλες εµπλεκόµενες υπηρεσίες, καθώς 

και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης των κατεχοµένων, σε µια 

προσπάθεια εξεύρεσης όλων των πιθανών τρόπων αντίδρασης στην 

πώληση των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα.  Ήδη οι 

ενέργειες που αφορούν την πιο πάνω εισήγηση τροχιοδροµήθηκαν 

από το 2002. 

• Η επιτροπή, µε βάση υποµνήµατα που κατατέθηκαν ενώπιόν της 

από αρµόδια υπηρεσία του κράτους, έκρινε σκόπιµο µε επιστολή 

της, ηµεροµηνίας 19 Ιουνίου 2002, να διαβιβάσει στον Πρόεδρο της 

Βουλής των Αντιπροσώπων τα στοιχεία που αφορούν τους 

Βρετανούς βουλευτές και ευρωβουλευτές που έχουν αγοράσει 

ελληνοκυπριακές περιουσίες στο κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου, 
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επισυνάπτοντας παράλληλα και τα ονόµατά τους.  Παράλληλα, η 

επιτροπή στην ίδια επιστολή διαβίβασε την παράκλησή της προς τον 

Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων όπως προβεί στις δέουσες 

παραστάσεις προς τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των 

Λόρδων για γνωστοποίηση της όλης κατάστασης, η οποία θεωρείται 

από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία πολιτικά και νοµικά απαράδεκτη.   

 Με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί αποδεικνύεται ότι η πολιτική της 

Τουρκίας και του ψευδοκράτους, πέραν του εθνικού ξεκαθαρίσµατος, 

αφορά και τις κατεχόµενες περιουσίες, αφού επιδιώκεται η 

οικειοποίηση όλων των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα 

κατεχόµενα.  Με βάση κάποιες πρόνοιες του Σχεδίου Ανάν, 

επιδιώκεται επίσης η δηµιουργία νέων τετελεσµένων επί των 

τετελεσµένων της εισβολής, έτσι ώστε µε τη λύση να καθίσταται 

αδύνατη η εφαρµογή των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, κατοχής και 

χρήσης, όπως καθορίζονται στο σύνταγµα της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. 

Περαιτέρω, η επιτροπή κρίνει σκόπιµο να χαιρετίσει τις ενέργειες της 

κυβέρνησης για καταγγελία αυτής της πολιτικής της Τουρκίας στον 

Οργανισµό Ηνωµένων  Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους 

διεθνείς και περιφερειακούς οργανισµούς.  Επιπλέον, θεωρεί  ότι 

επιβάλλεται όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο λήψης περαιτέρω 

πολιτικών, διπλωµατικών και νοµικών µέτρων από όποιο βήµα 

προσφέρεται προς την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.   

β.     Νοµική παράµετρος 

 Η νοµική παράµετρος του όλου θέµατος αφορά τη νοµική προστασία που η 

κυβέρνηση µπορεί να παράσχει, ειδικότερα, είτε µέσω των εθνικών νοµικών 
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διαδικασιών είτε διεθνώς µέσω του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων: 

 i.  στους πρόσφυγες που βρίσκονται αντιµέτωποι µε τον κίνδυνο της έξωσής 

τους από την τουρκοκυπριακή περιουσία που κατέχουν, η οποία 

πωλήθηκε σε τρίτους ή οι ίδιοι οι Τουρκοκύπριοι ιδιοκτήτες της, οι οποίοι 

διαµένουν στις ελεύθερες περιοχές, τη διεκδικούν. και  

 ii. στους Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες περιουσιών στα κατεχόµενα οι οποίες 

έχουν δηµευθεί από το ψευδοκράτος και τώρα πωλούνται από τους 

ψευδοκατόχους τους σε κατοίκους του εξωτερικού ή σε ξένες εταιρείες 

που θέλουν να επενδύσουν στα κατεχόµενα µέσω των διάφορων 

κτηµατοµεσιτικών γραφείων που εδρεύουν είτε στα κατεχόµενα είτε στο 

εξωτερικό είτε από “πειρατές” της κτηµατοµεσιτείας που εδρεύουν και 

δραστηριοποιούνται στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.   

2.   Θέσεις/εισηγήσεις 

 Η επιτροπή, επισηµαίνοντας τη σοβαρότητα που χαρακτηρίζει τα θέµατα που 

τέθηκαν ενώπιόν της, όχι µόνο όσον αφορά την ανάγκη προστασίας του 

προσφυγικού κόσµου, αλλά και του κύρους του ίδιου του κράτους, αφού µε την 

πολιτική που εφαρµόζει το κατοχικό καθεστώς δηµεύει και ξεπουλά στους ξένους τις 

ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόµενα, κρίνει ότι επιβάλλεται να ληφθούν 

άµεσα µέτρα για αντιµετώπιση της όλης κατάστασης. 

 Συνεπώς, η επιτροπή θεωρεί ότι το κράτος θα πρέπει να θέσει σε συναγερµό 

όλους τους µηχανισµούς που διαθέτει για αντιµετώπιση των παράνοµων αυτών 

πωλήσεων ελληνοκυπριακής περιουσίας στα κατεχόµενα.  Το ίδιο θα πρέπει να 

πράξει και για τις αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακής περιουσίας στις ελεύθερες 

περιοχές, αφού, όπως διαπιστώνεται πιο πάνω, αρκετές από αυτές ενέχουν το 

στοιχείο της παρανοµίας ή/και απάτης.   
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 Επίσης η επιτροπή, µε  βάση τις παρατηρήσεις και διαπιστώσεις που έκανε 

στην παράγραφο 1 πιο πάνω, απευθύνεται προς την εκτελεστική εξουσία και την 

καλεί να υιοθετήσει τις θέσεις και εισηγήσεις της, προγραµµατίζοντας, όπου είναι 

εφικτό, την άµεση υλοποίησή τους µε τη λήψη των ανάλογων µέτρων ως ακολούθως: 

α. Στις περιπτώσεις όπου ο πρόσφυγας αντιµετωπίζει τον κίνδυνο έξωσης λόγω 

του ότι είναι κάτοχος τουρκοκυπριακής περιουσίας που πωλήθηκε ή που 

διεκδικείται από το νόµιµο Τουρκοκύπριο ιδιοκτήτη της, η κυβέρνηση, 

συνυπολογίζοντας τη βαρύτητα των όποιων αρνητικών επιπτώσεων, να 

προωθεί, ανάλογα µε την περίπτωση, την κατάλληλη λύση χωρίς να 

παραβιάζονται τα δικαιώµατα  των προσφύγων.  Επίσης, στις περιπτώσεις 

όπου η τουρκοκυπριακή περιουσία διεκδικείται από τους νόµιµους 

Τουρκοκύπριους ιδιοκτήτες της, οι οποίοι, σύµφωνα µε την υφιστάµενη 

νοµοθεσία και πολιτική που ακολουθείται, δικαιούνται να τη διεκδικήσουν, θα 

πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια εξεύρεσης µιας δίκαιης λύσης, ώστε να 

µην παραβιάζονται και τα δικά τους δικαιώµατα και, όπου είναι εφικτό, να 

προωθείται τέτοια λύση, ώστε η διευθέτηση να αφορά είτε οικονοµικό 

διακανονισµό είτε εξεύρεση νέας κατοικίας ή γεωργικού κλήρου ή/και, σ’ 

εξαιρετικές περιπτώσεις, να ακολουθείται η διαδικασία της απαλλοτρίωσης ή της 

επίταξης.  Επιπλέον, η  κυβέρνηση µε τη συµβολή της Νοµικής Υπηρεσίας να 

εξετάσει το ενδεχόµενο περαιτέρω βελτίωσης ή τροποποίησης της υφιστάµενης 

νοµοθεσίας για τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών µε στόχο την 

προστασία των δικαιωµάτων των προσφύγων που διαµένουν σε τέτοιες 

περιουσίες έναντι αυτών που τις αγοράζουν µε στόχο την κερδοσκοπία.  

Ειδικότερα, η επιτροπή στα πλαίσια εξέτασης τροποποιητικού νοµοσχεδίου και 

τροποποιητικών κανονισµών σχετικά µε την πιο πάνω νοµοθεσία, που ήταν 

κατατεθειµένη ενώπιόν της κατά τη χρονική περίοδο 2002-2003, συνέβαλε στο 
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να επέλθουν ήδη αρκετές σηµαντικές βελτιώσεις σ’ αυτήν.  Συγκεκριµένα, 

ενδυναµώθηκε ο ρόλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής, οι επαρχιακές ειδικές 

επιτροπές λειτουργούν µε περισσότερη διαφάνεια και όλες οι σχετικές 

αποφάσεις που λαµβάνονται κοινοποιούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Προσφύγων-Εγκλωβισµένων-Αγνοουµένων-Παθόντων για ενηµέρωσή της. 

β. Για την αντιµετώπιση των περιπτώσεων όπου τουρκοκυπριακές περιουσίες 

πωλούνται από Τουρκοκυπρίους οι οποίοι ήταν κάτοικοι εξωτερικού πριν από 

το 1974 ή από τους φερόµενους ως νόµιµους αντιπροσώπους ή διαχειριστές 

της περιουσίας τους η κυβέρνηση θα πρέπει να ελέγχει επισταµένως κάθε 

ξεχωριστή περίπτωση και, όπου διαπιστώνεται παραβίαση της νοµοθεσίας, θα 

πρέπει  να προχωρεί στη λήψη ποινικών µέτρων εναντίον των παρανοµούντων.  

Ειδικότερα:   

i. Η επιτροπή εισηγείται όπως δοθούν οδηγίες στις πρεσβείες της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας στο εξωτερικό, ώστε να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή ως 

προς τη γνησιότητα των εγγράφων που προσκοµίζονται. Η ίδια σύσταση 

θα µπορούσε να γίνει και προς το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 

κατά την εγγραφή των διάφορων συµβολαίων ή τη διαδικασία µεταβίβασης 

της τουρκοκυπριακής ακίνητης περιουσίας στους φερόµενους αγοραστές 

της. 

ii. Η εισήγηση της επιτροπής που διαβιβάστηκε στον Υπουργό Οικονοµικών 

για τροποποίηση της νοµοθεσίας περί Φορολογίας των Κεφαλαιουχικών 

Κερδών θα µπορούσε να συµβάλει θετικά στην πάταξη των παρανοµιών 

αυτών. 

iii.    Η έκβαση επίσης της διερεύνησης που ζήτησε η επιτροπή από τον 

πρόεδρο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου σε σχέση µε τη 

διαµεσολάβηση αριθµού δικηγόρων για την πραγµατοποίηση των 
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διάφορων αυτών συναλλαγών θα µπορούσε να ληφθεί υπόψη από το 

κράτος για µια πιο ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του όλου προβλήµατος. 

γ.  Αναφορικά µε τις πωλήσεις σε ξένους ελληνοκυπριακών περιουσιών στα 

κατεχόµενα, θα πρέπει από πλευράς της κυβέρνησης να δηµιουργηθεί ένας 

µόνιµος µηχανισµός αντιµετώπισής τους, ο οποίος θα περιλαµβάνει συνεχή 

επαγρύπνηση και παρακολούθηση όλων των ενεργειών που λαµβάνουν χώρα, 

καθώς και παράλληλη εγρήγορση όλων των εµπλεκόµενων µερών.   

 Ειδικότερα, η κυβέρνηση µπορεί να αξιοποιήσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (π.χ. της τέταρτης διακρατικής 

προσφυγής, τις υποθέσεις της Τιτίνας Λοϊζίδου και διάφορων άλλων 

προσφυγών ιδιοκτητών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα) και µε 

τη συµβολή της Νοµικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Εξωτερικών µέσω των 

διπλωµατικών αποστολών στο εξωτερικό να γνωστοποιηθεί µε επίσηµη 

ανακοίνωση το παράνοµο των αγοραπωλησιών των ελληνοκυπριακών 

περιουσιών στα κατεχόµενα.  Στην ανακοίνωση αυτή να γνωστοποιείται επίσης 

ότι θα διώκονται ποινικά όχι µόνο όσοι αγοράζουν περιουσίες Ελληνοκυπρίων 

στα κατεχόµενα, αλλά και όσοι µεσολαβούν για την πραγµατοποίηση των 

συναλλαγών αυτών, όπως είναι τα διάφορα κτηµατοµεσιτικά γραφεία, τα οποία, 

αν είναι εγγεγραµµένα, θα πρέπει να διαγράφονται.  Επιπλέον, κρίνεται 

σκόπιµο, όταν οι πολίτες πληροφορηθούν για τέτοιου είδους ενέργειες και 

συναλλαγές, να ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές.   Επίσης να αναφέρεται ρητά 

ότι, όσοι αγοράζουν τέτοιες περιουσίες, δε θα δικαιούνται να έρχονται στις 

ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω των νόµιµων 

αεροδροµίων και λιµανιών της ή να διέρχονται µέσω των οδοφραγµάτων.  

Παράλληλα, να ετοιµαστεί και ένα ενηµερωτικό ένθετο και να συµπεριληφθεί στα 
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διάφορα έντυπα που διανέµονται από τις Κυπριακές Αερογραµµές, τον ΚΟΤ, τα 

τουριστικά καταλύµατα κ.λπ.   

 Επιπρόσθετα, θα πρέπει µέσω του Ευρωκοινοβουλίου να προωθηθεί η 

υιοθέτηση αριθµού ψηφισµάτων που να καταδικάζουν το φαινόµενο 

αγοραπωλησιών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα σε ξένους και 

να ενηµερώνεται ο Ευρωπαίος πολίτης ότι κάτι τέτοιο είναι παράνοµο και η 

επένδυση είναι επισφαλής.   

δ.   Αναφορικά µε τη χρήση του διαδικτύου, το οποίο είναι ο κύριος χώρος 

διαφήµισης των αγοραπωλησιών γης στα κατεχόµενα, θα µπορούσε, µε τη 

βοήθεια του Τµήµατος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών, 

να εξευρεθούν όλες οι ηλεκτρονικές σελίδες που διαφηµίζουν τις πιο πάνω 

αγοραπωλησίες, ώστε να καταστεί δυνατό να εξευρεθούν επίσης και οι 

κατάλληλοι τρόποι αντιµετώπισης του προβλήµατος αυτού.  Ειδικότερα, θα 

µπορούσε µέσω των ιστοσελίδων αυτών να παρέχεται η δυνατότητα στους 

πιθανούς ξένους αγοραστές να πληροφορούνται από το Τµήµα Κτηµατολογίου 

και Χωροµετρίας κατά πόσο η ακίνητη περιουσία που ενδιαφέρονται να 

αγοράσουν στα κατεχόµενα ανήκει σε Ελληνοκυπρίους. 

 Παράλληλα, παρ’ όλο που δεν υπάρχει διεθνής νοµοθεσία που να διέπει τη 

λειτουργία του διαδικτύου, θα µπορούσε να δηµιουργηθεί σελίδα στο διαδίκτυο 

µέσω της οποίας η Κυπριακή ∆ηµοκρατία να ενηµερώνει όλους τους χρήστες 

του διαδικτύου ότι, όσοι αγοράζουν ελληνοκυπριακές περιουσίες στα 

κατεχόµενα, καθώς και όλα τα κτηµατοµεσιτικά γραφεία που ασχολούνται και 

µεσολαβούν για την επίτευξη των αγορών αυτών, θα διώκονται ποινικά ή θα 

υπόκεινται στη λήψη νοµικών µέτρων εναντίον τους. 
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ε. Τέλος, η κυβέρνηση καλείται να λαµβάνει µέτρα, για να αποτρέπει τη συµµετοχή 

τουρκοκυπριακών οργανισµών ή ιδιωτών σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις που 

διαφηµίζουν και/ή προβάλλουν ξενοδοχεία ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας. 

11 Απριλίου 2006    Αρ. Φακ.:  23.04.180.2001-23.04.268.2001-23.04.186.2002-23.04.198.2005 
ΙΧ/ΓΧ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Οι τουρκοκυπριακές περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές, οι αγοραπωλησίες 

ελληνοκυπριακών -  

τουρκοκυπριακών περιουσιών και η ισχυριζόµενη δραστηριοποίηση 

Ελληνοκυπρίων στις κατεχόµενες περιοχές. 

2. Πώληση εκ µέρους του κατοχικού καθεστώτος ελληνοκυπριακών περιουσιών 

σε ξένους ή και άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στα κατεχόµενα. 

3. Η συνεχιζόµενη παράνοµη εκµετάλλευση και ο σφετερισµός των κατεχόµενων 

περιουσιών µας από τις τουρκοκυπριακές αρχές. 

4. Η συνεχώς αυξανόµενη εκµετάλλευση των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα 

κατεχόµενα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέµα που αφορά τις εν λόγω 

περιουσίες και τρόποι αντιµετώπισης του φαινοµένου αυτού. 

 


