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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2428 τ ης 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί τ ου Κεντ ρικού Φορέα Ισότ ιμης Κατ ανομής Βαρών (Σύστ αση, Σκοποί,
Αρμοδιότητες και Ά λ λ α Συναφή Θέματ α) Νόμος τ ου 1989 εκδίδετ αι με δημοσίευση
στην επίσημη εφημερίδα τ ης Κυπριακής Δημοκρατ ίας σύμφωνα με τ ο Άρθρο 52 τ ου
Συντάγματος.
Αριθμός 141 του 1989
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ Π Α ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Κεντρικού Φορέα
Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Ά λ λ α
Συναφή Θέματα) Νόμος του 1989.
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διάφορε
τική έννοια:
«Αναθεωρητική Αρχή» σημαίνει την κατά το άρθρο 11 καθιστάμενη
Αρχή·
«Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών» ή συνοπτικά
«Κεντρικός Φορέας» σημαίνει τον κατά το άρθρο 3 καθιστάμενο
Φορέα, την εγκαθίδρυση του οποίου προέβλεψε ο περί Εγκαθιδρύσεως
Κεντρικού Φορέως διά την Ισότιμον
Κατανομήν των εκ της
Τουρκικής Εισβολής και Συνεπεία αυτής Προκυψάντων Βαρών Νόμος
του 1988·
«Συμβούλιο» σημαίνει το κατά το άρθρο 6 καθιστάμενο Συμβούλιο
Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.
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Συνοπτικός
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ΚενιρικοιΊ
Φορέα.

Σκοποί και
αρμοδιότητας
του .Κεντρικού
Φορέα.'

Κρατική
εποπτεία.

Σύσταση
Συμβουλίου.

Αρμοδιότητες
Συμβουλίου.
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3. (1) Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, καλούμενο
«Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών».
(2) Ο Κεντρικός Φορέας τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους και
διοικείται από το Συμβούλιο.
(3) Έ δ ρ α του Κεντρικού Φορέα ορίζεται η Λευκωσία.
4. Πρωταρχικοί σκοποί και αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα, με
συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις, είναι οι ακόλουθοι:
(α) Να αναλαμβάνει ενέργειες για την επίτευξη της ισότιμης
κατανομής των βαρών που
προέκυψαν από την τουρκική
εισβολή και κατοχή και την κατά το δυνατόν αποκατάσταση
της προπολεμικής φερεγγυότητας σύμφωνα με την κατεχόμενη
περιουσία εκάστου, με βάση συγκεκριμένο διαχρονικό σχέδιο
που θα καθοριστεί από τον Κεντρικό Φορέα σε συνεργασία με
άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
προσόδους του Κεντρικού Φορέα σε συσχετισμό με τις δημοσιο
νομικές δυνατότητες του Κράτους και της οικονομίας εν γένει
(β) να παρέχει οικονομική ή άλλη χορηγία σε κατά νόμο δι
καιούμενα πρόσωπα, εφόσο συντρέχουν οι νόμιμες προς τούτο
προϋποθέσεις·
(γ) να εισηγείται τη λήψη των αναγκαίίον προς επίτευξη των
σκοπών των νομοθετικών ή άλλων μέτρων
(δ) να υποβάλλει συγκεκριμένες εισηγήσεις σε ότι αφορά τις
σχέσεις του με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αρμόδιες σε θέματα
εκτοπισθέντων και πληγέντιυν από την τουρκική εισβολή και
κατοχή, ιδιαίτερα όμως να υποδεικνύει τις δημόσιες υπηρεσίες
που οφείλουν να τον συνδράμουν στην άσκηση των αρμοδιο
τήτων του σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο  και
(ε) να καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση τους αναγκαίους
προς εκτέλεση του παρόντος Νόμου Κανονισμούς.
5.(Ι) Η εποπτεία του Κεντρικού Φορέα ανατίθεται στον Υπουργό
και ασκείται κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει
αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.
(2) Το Συμβούλιο οφείλει να. παρέχει στον Υπουργό οποιαδήποτε
πληροφορία ζητήσει σχετικά με τον Κεντρικό Φορέα, τη λειτουργία και
τις δραστηριότητες του, που ο Υπουργός κρίνει αναγκαία για την
άσκηση της κατά τον παρόντα Νόμο κρατικής εποπτείας επί του
Κεντρικού Φορέα.
6. Συνιστάται Συμβούλιο, καλούμενο «Συμβούλιο Κεντρικού Φορέα
Ισότιμης Κατανομής Βαρών», στο οποίο ανατίθεται η διοίκηση του
Κεντρικού Φορέα και η ευθύνη για την εφαρμογή της πολιτικής του.
7.—(Ι) Το Συμβούλιο εφορεύει τις δραστηριότητες του Κεντρικού
Φορέα και έχει πλήρη εξουσία προς διοίκηση και διαχείριση της
περιουσίας αυτού, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και τους
δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.
(2) Το Συμβούλιο ειδικότερα:
(α) Εκπροσωπεί διά του προέδρου του τον Κεντρικό Φορέα, ενώπιον
των δικαστικών και άλλων δημόσιων α ρ χ ώ ν
(β) εισηγείται τη λήψη νομοθετικών και άλλων μέτρων, αναγκαίίον
προς επίτευξη των σκοπών του Κεντρικού Φορέα, ιδιαίτερα σε
ότι αφορά τα προς επίτευξη των σκοπών του και. τη λειτουργία
αυτού αναγκαία έσοδα.
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(γ)

εξετάζει αιτήσεις προς παροχή οικονομικής ή άλλης χορηγίας
KUI αποφασίζει επ' αυτών, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα
Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·
(δ) μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών, την κατάρτιση Απολο
γισμού, Ισολογισμού και Προϋπολογισμού και υποβάλλει αυτούς
προς έλεγχο και έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη
Βουλή των Αντιπροσώπων
(ε) συνάπτει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δάνεια
για τη συμπλήρωση των χρηματοδοτικών του αναγκών
(στ) επενδύει, με την έγκριση του Υπουργού, τα τυχόν πλεονάσματα
του Κεντρικού Φορέα' και
(ζ) γενικά είναι αρμόδιο για κάθε ενέργεια που κατά τον παρόντα
Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς προσι
διάζει στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Κεντρικού
Φορέα.
8.—(Ι) Το Συμβούλιο απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και δώδεκα μέλη
που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του
Υπουργού και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του εδαφίου (2).

Σύνθεση
Συμβούλιο».

(2) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται ως ακο
λούθως:
(α) Επτά ανώτεροι λειτουργοί, εκπρόσωποι Υπουργείων ή Ανεξάρ
τητων Υπηρεσιών
(β) πέντε εκπρόσωποι ιδιοκτητών τουρκοκρατούμενων περιουσιών
και πληγέντων και εκτοπισθέντων επιχειρηματιών που υπο
δεικνύονται ως ακολούθως:
(ί) Δύο από την Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων
(ii) δύο από το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Τουρκοκρατούμενων
Περιουσιών Κύπρου" και
(iii) ένας από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πληγέντων και Εκτο
πισθέντων Επιχειρηματιών,
(γ) Έ ν α πρόσωπο εγνωσμένης πείρας και αξίας σε δημόσια θέματα
το οποίο ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου.
(3) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου ή άλλου
προσωρινού κωλύματος του, αυτόν αναπληρώνει το μέλος που επιλέγεται
για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο.
9.—(1) Οι συνεδρίες του Συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρο
αυτού.
(2) Ο πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία όποτε κρίνει
τούτο αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία αν το ζητήσουν
γραπτώς δύο τουλάχιστο μέλη, που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς
συζήτηση θέματα. Συνεδρία συγκαλείται οπωσδήποτε μια φορά τουλά
χιστον ανά μήνα.
(3) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς τα
μέλη του Συμβουλίου, επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη
για τη συνεδρία ημερομηνία. Κατ' εξαίρεση, σε έκτακτες και δικαιο
λογημένες περιπτώσεις, συνεδρία του Συμβουλίου
συγκαλείται με
πρόσκληση που επιδίδεται στα μέλη είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την
ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.
(4) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου προεδρεύει ο πρόεδρος που μεριμνά
για την τήρηση πρακτικών και υπογράφει αυτά.

Συνεδρίες
τυυ

Συμβοιιλίου
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(5) Επτά μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία. Οι
αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας
επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
(6) Τηρουμένων των ανωτέρω διατάξεων και των δυνάμει του παρόντος
Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών, το Συμβούλιο αποφασίζει ελεύθερα σε
ότι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του και την ενώπιον του
διαδικασία.
10. Στον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται η
Αντιμισθία
μελών του
οριζόμενη από το Υπουργικό Συμβουλίου αντιμισθία.
Συμβουλίου.
11.—(1) Η γενική διεύθυνση των εργασιών του Κεντρικού Φορέα
Διευθυντής
και άλλο
ανατίθεται στο Διευθυντή. Ο Διευθυντής δύναται είτε να αποσπασθεί από
προσωπικό.
άλλη δημόσια υπηρεσία είτε να προσληφθεί στην
υπηρεσία του
Κεντρικού Φορέα ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου,
κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου.
(2) Ο Διευθυντής βοηθείται στο έργο του από άλλους υπαλλήλους που
είτε θα αποσπασθούν από άλλες δημόσιες υπηρεσίες είτε θα προσ
ληφθούν στην υπηρεσία του Κεντρικού Φορέα ύστερα από έγκριση του
Υπουργικού Συμβουλίου.
(3) Ό Διευθυντής και οι λοιποί υπάλληλοι του Κεντρικού Φορέα
διορίζονται από το Συμβούλιο, που καθορίζει και τα απαραίτητα προς
διορισμό προσόντα και τους άλλους όρους υπηρεσίας·
12.—(1) Συνιστάται Αναθεωρητική Αρχή αρμοδία για την εξέταση
Σύσταση
Αναθεωρη
των κατά το άρθρο 15 ασκούμενων ιεραρχικών προσφυγών εναντίον
τικής Αρχής .
αποφάσεων του Συμβουλίου.
(2) Η Αναθεωρητική Αρχή απαρτίζεται από τον πρόεδρο και άλλα δύο
μέλη, που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
13.—(Ι) Οι συνεδρίες της Αναθεωρητικής Αρχής συγκαλούνται από
Συνεδρίες
της Αναθεωρη  τον πρόεδρο που προεδρεύει αυτών, μεριμνά για την τήρηση πρακτικών
τικής Αρχής .
και υπογράφει τα πρακτικά.
(2) Ο πρόεδρος της Αρχής καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και
μεριμνά όπως αυτή κοινοποιείται στα μέλη δύο τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία. Κατ* εξαίρεση, σε
έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, η ημερήσια διάταξη δύναται
να κυκλοφορήσει μεταξύ των μελών αμέσως πριν τη συνεδρία.
(3) Δύο μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία.
(4) Οι αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής λαμβάνονται κατά πλειο
ψηφία, σε περίπτωση όμως ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύ
σαντος της συνεδρίας.
(5) Αφού τηρηθούν οι ανωτέρω διατάξεις και οι δυνάμει του παρόντα
Νόμου εκδιδόμενοι Κανονισμοί, η Αναθεωρητική Αρχή αποφασίζει
ελεύθερα σε ότι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της και την
ενώπιον της διαδικασία.
14. Στον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη της Αναθεωρητικής Α ρ χ ή ς κατα
Αντιμισθία
μελών
βάλλεται η οριζόμενη από το Υπουργικό Συμβούλιο αντιμισθία.

Αναθεωρη
τικής Αρχής .
Ιεραρχική
προσφυγή.

15.—(1) Κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου επί αιτήσεων προς
παροχή οικονομικής ή άλλης χορηγίας επιτρέπεται η άσκηση προσφυ
γής ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής.
(2) Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από της
κοινοποίησης της απόφασης του Συμβουλίου στον ενδιαφερόμενο.
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(3) Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσφυγή είναι
γραπτή, εκθέτει τους λόγους πάνω στους οποίους στηρίζεται και
απευθύνεται, στον πρόεδρο της Αναθεο>ρητικής Αρχής.
(4) Ν " Αναθεωρητική Αρχή εξετάζει την ενώπιον της ασκηθείσα
προσφυγή με κάθε δυνατή σπουδή και, αφού ακούσει τους ενδιαφε
ρομένους ή δο')σει σε αυτούς την ευκαιρία να εκθέσουν τις απόψεις τους,
αποφασίζει επί της προσφυγής.
16. (Ι) Το Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει, διά του Υπουργού,
στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση Κανονισμούς προς ρύθμιση
οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι
δεκτικό καθορισμού.
(2) Οι κατά το εδάφιο (Ι) καταρτιζόμενοι Κανονισμοί που εγκρίνονται
από το Υπουργικό Συμβούλιο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπρο
σώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη
τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεση. Αν η Βουλή
εγκρίνει τους Κανονισμούς με τροποποίηση ή χωρίς τροποποιήσεις ή η
προθεσμία των εξήντα ημερών περάσει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημο
σιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε
ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσης τους.

Ίκόοπη
Κανονισμών,

