
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ NOMΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-ΠΑΘΟΝΤΩΝ 
ΙΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

1.  Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων 
(Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, 
Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Πανίκκου 

Λεωνίδου και Ζαχαρία Κουλία εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.041.2002). 

 

Αντικατάσταση εισηγητών (Βλέπε επιστολή 
Δημοκρατικού Κόμματος ημερ.31.8.2016). 
 

 

 

Κατάθεση: 23.5.2002.   
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση  του περί  Παγκύπριας 

Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, 

Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα 

Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε να 

διαγραφούν οι διατάξεις που καθιστούν 

ασυμβίβαστη την ιδιότητα μέλους των 

οργάνων της ΠΕΠ με την κατοχή 

ορισμένων αξιωμάτων ή θέσεων που 

έχουν οποιαδήποτε συμβατική σύνδεση 

με την ΠΕΠ για την εκτέλεση εργασιών ή 

την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή. 

2.  Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, 
Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου εκ 

μέρους του Κ.Σ ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.080.2003). 

 

Αντικαταστάθηκε ο εισηγητής της πρότασης 
νόμου. 
(Βλέπε επιστολή Κ.Σ. ΕΔΕΚ.ημερ. 
19 Ιουλίου 2016).  

Κατάθεση: 13.11.2003. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί του Κεντρικού 

Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών 

(Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα 

Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε στο ύψος 

του ποσού των δανείων που 

παραχωρούνται σε δικαιούχους για 

σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, να 

μην υπολογίζεται οποιοδήποτε  ποσό 

παρέχεται σε δικαιούχο ως υποτροφία για 

την επίδοσή του, είτε από το κράτος είτε 

από άλλες πηγές.  

 

3.  Ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας για Σκοπούς 
Προσωρινής Χρήσης και Κατοχής από τους 

Κατάθεση: 7.10.2004. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 



Πρόσφυγες (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος 
του 2004. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Πανίκκου 

Λεωνίδου και Ζαχαρία Κουλία εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.2004). 

Αντικατάσταση εισηγητών (Βλέπε επιστολή 
Δημοκρατικού Κόμματος ημερ.31.8.2016). 
 

θέσπιση νομοθεσίας για την παροχή 

εξουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο να 

παρατείνει το συνολικό χρόνο επίταξης 

ιδιωτικής ιδιοκτησίας για την αντιμετώπιση 

αναγκών στέγασης και /η εργασίας 

προσφύγων,  δεδομένων  των έκτακτων 

συνθηκών που επικρατούν στη 

Δημοκρατία ως αποτέλεσμα της 

συνεχιζόμενης τουρκικής εισβολής και 

κατοχής.  

4.  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2006. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Πανίκκου 

Λεωνίδου και Ζαχαρία Κουλία εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.075.2006). 

 

 

Αντικατάσταση εισηγητών (Βλέπε επιστολή 
Δημοκρατικού Κόμματος ημερ.31.8.2016). 
 

Κατάθεση: 7.12.2006. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του  περί Ακίνητης 

Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 

Εκτίμηση) Νόμου, ώστε για λόγους 

δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης των 

προσφύγων, να υπάρξουν ειδικές 

ρυθμίσεις υπό τη μορφή της παροχής 

περαιτέρω αντισταθμίσματος στους 

εκτοπισθέντες κατόχους οικιστικής  

μονάδας ή στους νόμιμους κληρονόμους 

τους στις περιπτώσεις που η 

παραχώρηση τίτλου ιδιοκτησίας δεν είναι 

δυνατή. 

5.  Ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Πανίκκου 

Λεωνίδου και Ζαχαρία Κουλία εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ.  23.02.049.024-2008).  

 

Αντικατάσταση εισηγητών (Βλέπε επιστολή 
Δημοκρατικού Κόμματος ημερ.31.8.2016). 
 

Κατάθεση: 12.6.2008. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ανακουφίσεως 

Παθόντων Νόμου, ώστε η ειδική μηνιαία 

σύνταξη που καταβάλλεται από το Ταμείο 

Ανακουφίσεως Παθόντων να καταβληθεί 

στους αναπήρους εντός χρονικού 

διαστήματος  έξι μηνών από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπο 

ψήφιση νόμου.  

 

6.  Ο περί Καθιέρωσης της 15ης Ιουλίου 1974 ως Κατάθεση: 12.6.2008. 



ημέρας Μνήμης και Τιμής των Πεσόντων και 
Αγωνισθέντων για τη Δημοκρατία 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Πανίκκου 

Λεωνίδου και Ζαχαρία Κουλία εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ.  23.02.049.025-2008). 

 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Καθιέρωσης της 

15ης Ιουλίου 1974 ως ημέρας Μνήμης και 

Τιμής των Πεσόντων και Αγωνισθέντων 
για τη Δημοκρατία Νόμου, ώστε να 

παρασχεθεί και σε άλλα ενδιαφερόμενα ή 

δικαιούχα πρόσωπα η δυνατότητα 

υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή 

Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου 

Μαχητών της Αντίστασης για εγγραφή στο 

εν λόγω μητρώο, χάριν ισότιμης 

μεταχείρισης. 

7.  Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε 
Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

(Αρ. Φακ. 23.01.049.113-2008). 

Κατάθεση: 2.10.2008. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Παροχής 

Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, 

Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμου, 

ώστε να  τερματισθεί η άδεια χρήσης ή  η  

σύμβαση μίσθωσης κυβερνητικών 

κατοικιών λόγω της απόκτησης ιδιόκτητης 

κατοικίας (είτε με κρατική βοήθεια είτε 

όχι). 

8.  Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού 
Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-

Αγνοουμένων-Παθόντων). 
(Αρ. Φακ. 23.02.049.045-2008). 

Κατάθεση: 27.11.2008. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κτηματολογίου και 

Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 

Δικαιώματα) Νόμου, ώστε  να  μην 

επιβάλλεται ή εισπράττεται οποιοδήποτε 

τέλος για αγορά πρώτης κατοικίας από 

εκτοπισθέντες. 

9.  Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 
(Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές 
Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008.  
(Πρόταση νόμου των  βουλευτών κ. Μαριέλλας 

Αριστείδου Ονούφριου Κουλλά και Κυριάκου 

Χατζηγιάννη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

Κατάθεση: 11.12.2008. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του  περί 

Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 

(Διαχείριση και Άλλα Θέματα) 

(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε ο 



ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.049.051-2008). 

 

Κηδεμόνας  Τουρκοκυπριακών 

Περιουσιών  να υποχρεούται όπως πριν 

από τη λήψη οποιοσδήποτε απόφασης 

που επηρεάζει τον ενοικιαστή/αδειούχο ή 

την περιουσία που αυτός κατέχει, παρέχει 

έγκαιρη ειδοποίηση σ΄αυτόν και ο κάθε 

ενοικιαστής /αδειούχος να έχει το 

δικαίωμα να ακουστεί ή να του δίδεται  η 

ευκαιρία να υποστηρίζει τις απόψεις του 

πριν από τη λήψη οποιαδήποτε τέτοιας 

απόφασης. 

10.  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2009. 
(Πρόταση νόμου των κ. Μαριέλλας Αριστείδου 

,Ονούφριου Κουλλά, Γεώργιου Γεωργίου, 

Κυριάκου Χατζηγιάννη και Μάριου Μαυρίδη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.050.033-2009). 

 

 

Κατάθεση: 9.7 2009. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ακίνητης 

Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 

Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να υπάρξει ίση 

και δίκαιη μεταχείριση στην έκδοση τίτλων 

ιδιοκτησίας ανεξάρτητα από την 

ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου 

οικιστικής μονάδας. Ειδικότερα με την 

προτεινόμενη τροποποίηση θα εκδίδεται 

τίτλος ιδιοκτησίας της οικιστικής μονάδας 

προσώπου που απεβίωσε είτε πριν είτε 

μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

των περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

(Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας σε 

Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) 

(Ειδικών) Κανονισμών σε ορισμένες 

περιπτώσεις. 

11.  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2009. 
(Πρόταση νόμου των κ. Μαριέλλας Αριστείδου, 

Ονούφριου Κουλλά και  Κυριάκου Χατζηγιάννη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

Κατάθεση: 26.11.2009. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ακίνητης 

Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 

Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να καθίστανται 

δικαιούχοι για απόκτηση τίτλου 

ιδιοκτησίας και όσοι εγκλωβισμένοι 



(Αρ. Φακ. 23.02.050.049-2009). 

 

 

 

κατέχουν οικίες σε προσφυγικούς 

οικισμούς στις ελεύθερες περιοχές της 

Δημοκρατίας.  

12.  Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 
(Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές   
Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2010. 

(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου εκ 

μέρους του Κ.Σ ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.051.071-2010). 

 

 

Κατάθεση: 2.12.2010. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών 

Περιουσιών (Διαχείριση και άλλα Θέματα) 

(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε στα 

πλαίσια της εξουσίας του Κηδεμόνα 

Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να 

συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με 

τουρκοκυπριακές περιουσίες, να 

αφαιρεθεί η δυνατότητα να συνάπτει 

συμβάσεις για την εκμίσθωση ή 

παραχώρηση άδειας χρήσης 

τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας σε 

οργανισμούς δημόσιας ωφέλειας και σε 

αρχές τοπικής διοίκησης, με εξαίρεση τη 

σύναψη τέτοιων συμβάσεων με 

εκτοπισμένους δήμους ή κοινότητες.  

13.  Ο περί του Συμβουλίου Αποζημιώσεων για 
Απώλεια Χρήσης Περιουσιών οι Οποίες 
Καταλήφθηκαν από τα Τουρκικά Στρατεύματα 
Εισβολής το 1974 (Προσωρινές Διατάξεις) 
Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Μαριέλλας 

Αριστείδου, Ονούφριου Κουλλά και Κυριάκου 

Χατζηγιάννη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.055-2012). 

 

 

Κατάθεση: 17.5.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση ειδικής νομοθεσίας, η οποία να 

προβλέπει  για την καταβολή 

αποζημιώσεων σε σχέση με  απώλεια 

χρήσης περιουσιών που βρίσκονται στις 

κατεχόμενες από τα τουρκικά 

στρατεύματα εισβολής, περιοχές της 

Κύπρου. 

14.  Ο περί Παροχής Οικονομικής Βοήθειας και 
Λήψης Αντισταθμιστικών Μέτρων προς 
Όφελος Δικαιούχων Εκτοπισθέντων και 

Κατάθεση: 17.5.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας με την οποία να  



Άλλων Προσώπων Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Μαριέλλας 

Αριστείδου, Ονούφριου Κουλλά και Κυριάκου 

Χατζηγιάννη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.056-2012). 

 

 

αναγνωρίζεται  το δικαίωμα παροχής 

οικονομικής βοήθειας από το κράτος ή το 

δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικά σχέδια 

δανειοδότησης ή λήψης αντισταθμιστικών 

μέτρων προς όφελος εκτοπισθέντων, 

παθόντων και τουρκοπλήκτων ώστε να 

αρθεί  η αδικία η οποία συνεχίζεται σε 

βάρος των εν λόγω κατηγοριών 

προσώπων τα οποία έλαβαν στο 

παρελθόν κάποιας μορφής κρατική 

οικονομική βοήθεια ή  τα οποία δεν 

έλαβαν τέτοια βοήθεια και ενώ 

καθίστανται δικαιούχοι για παραχώρηση 

τίτλου ιδιοκτησίας, δεν κατέστη δυνατό να 

αποκτήσουν ούτε τίτλο ιδιοκτησίας αλλά 

ούτε έλαβαν οποιαδήποτε άλλη κρατική 

οικονομική βοήθεια. 

15.  Ο περί της Αντικατάστασης Περιουσιών που 
Καταλήφθηκαν από τα Τουρκικά Στρατεύματα 
Εισβολής το 1974 ή Βρίσκονται υπό Τουρκική 
Κατοχή (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 
2012. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Μαριέλλας 

Αριστείδου, Ονούφριου Κουλλά και Κυριάκου 

Χατζηγιάννη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.057-2012). 

 

 

Κατάθεση: 17.5.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι  η 

θέσπιση νομοθεσίας με την οποία οι 

περιουσίες του κράτους  οι οποίες 

βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές της 

Κυπριακής Δημοκρατίας να 

αντικατασταθούν με περιουσίες που 

βρίσκονται στα κατεχόμενα και ανήκουν 

σε δικαιούχους αιτητές  μέσω του 

Συμβουλίου Αντικατάστασης Περιουσίων, 

του οποίου προτείνεται η συνέχιση της 

λειτουργίας  και του οποίου προεδρεύει ο 

Υπουργός Εσωτερικών. 

16.  O περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού 
Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου των κ. Μαριέλλας Αριστείδου, 

Ονούφριου Κουλλά, Κυριάκου Χατζηγιάννη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Κατάθεση: 6.12.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι  η 

τροποποίηση του περί Κτηματολογικού 

και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 

Δικαιώματα) Νόμου, ώστε να μην 

καταβάλλεται ή εισπράττεται τέλος από 



Δημοκρατικού Συναγερμού και 

Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κ.Σ ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.114-2012). 

 
 

πρόσωπο το οποίο μεταβιβάζει με 

διαδοχή ακίνητη ιδιοκτησία που του 

ανήκει σε οποιοδήποτε πρόσωπο,  κατά 

τη διάρκεια της  έκρυθμης κατάστασης 

που δημιούργησε η τουρκική εισβολή, 

εφόσον τέτοια ιδιοκτησία βρίσκεται εντός 

πληγείσας περιοχής.   

17.  Ο περί της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων 
(Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, 
Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Πρόταση  νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.084-2013). 

 

(Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη ημερ.19 
9 2016). 
 

Κατάθεση 12.9.2013. 
Σκοπός  της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του  περί της Παγκύπριας 

Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, 

Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα 

Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε να  
διαγραφεί η  αναφορά σε «εξ 

αρρενογονίας πρόσφυγες». Προβλέπεται 

επίσης  η μείωση της  διάρκειας της 

θητείας του εν λόγω σώματος από πέντε 

σε δυόμισι χρόνια και η διαφοροποίηση 

στη σύνθεση του συμβουλίου ώστε να 

αποτελείται από εκπροσώπους των 

προσφύγων και όχι από διοριζομένους 

από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 

18.  Ο περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, 
Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Τιμής και 
Παροχής Ωφελημάτων προς τους Τραυματίες 
Πολέμου του 1974 και προς τους 
Εξαρτωμένους τους Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη,  

Γιώργου Κάρουλλα, Κώστα Κωνσταντίνου και 

Ελένης Σταύρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.116-2015). 

 

 

Κατάθεση: 8.10.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας με την οποία να 

ρυθμίζεται η αναγνώριση της προσφοράς 

των τραυματιών πολέμου κατά το 1974, 

για την προάσπιση της ελευθερίας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας από τις 

τουρκικές δυνάμεις κατοχής.   

19.  Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Κατάθεση 30.3.2018. 



Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.017-2018). 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Παροχής 

Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, 

Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα έτσι ώστε 

να καθοριστεί χρονοδιάγραμμα εντός του 

οποίου η Υπηρεσία Μέριμνας και 

Αποκατάστασης Εκποπισθέντων του 

Υπουργείου Εσωτερικών οφείλει να 

εξετάσει, να αποφασίσει και να 

ενημερώσει τον αιτητή για αίτηση που 

υπέβαλε για παροχή στεγαστικής 

βοήθειας. Σύμφωνα με την πρόταση 

νόμου, το χρονοδιάγραμμα εντός του 

οποίου οφείλει η Υπηρεσία να απαντήσει 

καθορίζεται στις ενενήντα μέρες και πλέον 

τριάντα μέρες στις περιπτώσεις που 

ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες από 

την ημέρα λήψης των πληροφοριών 

αυτών. 
20.  Ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου των κ. Μαριέλλας Αριστείδου, 

Ονούφριου Κουλλά, Κυριάκου Χατζηγιάννη και 

Ελένης Σταύρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.050-2018). 

 

Κατάθεση 8.6.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ανακουφίσεως 

Παθόντων Νόμου, ώστε να δοθεί το 

δικαίωμα σε παθόντες, να υποβάλλουν 

ένσταση εναντίον αποφάσεων της 

Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων. 

21.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη,  

Προέδρου του  Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών).  

(Αρ. Φακ. 23.02.059.079-2018). 

Κατάθεση 28.9. 2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση των Περί Αρχείου 

Πληθυσμού Νόμου, ώστε να απαλειφθεί η 

δυσμενής διάκριση έναντι των εκ 

μητρογονίας προσφύγων και να μπορούν 

και αυτοί να εγγράφονται στους 

εκλογικούς καταλόγους των 

εκτοπισθέντων εκλογέων. 



 

22.  Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε 

Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη,  

Προέδρου του  Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών).  

(Αρ. Φακ. 23.02.060.009-2019). 

Κατάθεση 11.1.2019 
Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου 

είναι η τροποποίηση του περί Παροχής 

Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, 

Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμου, 

ώστε να καθορισθεί ότι θα συμμετέχει 

στην Επιτροπή Στεγαστικής Βοήθειας και 

στη Συμβουλευτική Επιτροπή Κριτηρίων 

ένας εκπρόσωπος της Κίνησης 

Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων.  

Ταυτόχρονα σκοπείται η διαφοροποίηση 

της απαιτούμενης πλειοψηφίας που 

χρειάζεται για τη λήψη μίας απόφασης 

από την Επιτροπή Στεγαστικής Βοήθειας 

λόγω της προσθήκης ακόμα ενός μέλους, 

δηλαδή του εκπροσώπου της Κίνησης 

Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων. 

23.  Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, 
Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) του 2019. 
(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ Κωστή 

Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ) 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.021-2019). 

Κατάθεση 1.2.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

στήριξη των ιδιοκτητών της κατεχομένης 

από τους Τούρκους ακίνητης ιδιοκτησίας 

η οποία κατέχεται από τον τουρκικό 

στρατό κατοχής ή η οποία έχει καταστεί 

διά τον λόγο αυτόν απροσπέλαστη ή η 

οικονομική αξιοποίηση της οποίας είναι 

πρακτικώς ή νομικώς ή οικονομικώς 

αδύνατη, ούτως ώστε, αντί της 

προσφυγής στην παράνομη Επιτροπή 

Περιουσιών των κατεχομένων ή της 

εκποίησης της ακίνητης τους περιουσίας, 

να προσφεύγουν στον Κεντρικό Φορέα 

Ισότιμης Κατανομής των Βαρών, για να 

τους στηρίζει οικονομικά. 

 

24.  Ο περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, Κατάθεση 12.7.2019 



Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Τιμής και 
Παροχής Ωφελημάτων προς τους 
Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και προς 
τους Εξαρτωμένους τους (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση Αντρέα Φακοντή, Σκεύη Κούτρα 

Κουκουμά και Ελένη Μαύρου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 

Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.093-2019). 

 

Σκοπός της  πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αναγνώρισης της 

Προσφοράς, την Καθιέρωση Ημέρας 

Μνήμης και Τιμής και την Παροχή 

Ωφελημάτων προς τους Αιχμαλώτους 

Πολέμου του 1974 προς τους 

Εξαρτώμενους τους Νόμου, ώστε ο όρος 

«Όμηρος Πολέμου» όπως αυτός απαντά 

να αντικατασταθεί με τον όρο «Μη 

Στρατεύσιμοι/Άμαχοι 1974». 

25.  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 5) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, 

Μαριέλλας Αριστείδου και Ονούφριου Κουλλά  

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.146-2019). 

Κατάθεση 6.12.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ακίνητης 

Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 

Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί 

δια νόμου η δυνατότητα εγκατάστασης 

ανελκυστήρων σε κυβερνητικούς 

οικισμούς. 

 
26.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.  

(Πρόταση  νόμου των  κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, 

Μαριέλλας Αριστείδου, Ονούφριο Κουλλά εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.007-2020). 

 

Κατάθεση 7.2.2010 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Νόμου, ώστε να παρασχεθεί 

δια νόμου η δυνατότητα εγκατάστασης 

ανελκυστήρων σε κυβερνητικούς 

συνοικισμούς. 

27.  Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε 

Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Πρόταση νόμου του κ. Μάριου Μαυρίδη  

Κατάθεση 3.7.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Στεγαστικής 

Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και 

άλλα Πρόσωπα Νόμου, ώστε να αρθεί η 

αδικία που παρατηρείται για εκείνους τους 



 

 

 

ΕΣ/ΣΛ 17.7.2020 

 

 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.075-2020). 

πολίτες, οι οποίοι λόγω υπέρβασης των 

άκρων ορίων των προβλεπόμενων 

εισοδηματικών κριτηρίων εκπίπτουν 

παντελώς του δικαιώματος σε στεγαστική 

βοήθεια. 


