
Ν. 22(Ι)/96 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3048 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1996 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρ
μοδιότητες και Αλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δη
μοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 
52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 22(1) του 1996 _ 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟ

ΣΦΥΓΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΟΜΗ; ΑΡΜΟΔΙΟ

ΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1994 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προ- Συνοπτικός 

σφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Αλλα Συ- τιτ 0ζ' 
ναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με 
τον περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, 7ΐ(ΐ) του 1994. 
Δομή, Αρμοδιότητες και Αλλα Συναφή Θέματα) Νόμο του 1994 (που στο εξής 
θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων 
(Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέ

ματα) Νόμοι του 1994 και 1996. 
2. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τροποποίηση 

της λέξης «βουλευτικές» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «δημοτικές». ίου βασικού 
νόμου. 

(93) 



Ν. 22(Ι)/96 94 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 
21 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 
«Μεταβατικές 22.—(1) Για σκοπούς προετοιμασίας και διεξαγωγής των πρώ

10 των εκλογών για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της Ένωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Προ

σωρινή Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και άλλα δε

κατέσσερα μέλη· η σύνθεση της Επιτροπής αυτής πρέπει να αντα

νακλά δίκαιη εκπροσώπηση ολόκληρου του προσφυγικού κόσμου. 
(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Προ

σωρινή Επιτροπή μπορεί να προβαίνει εκ μέρους της Παγκύπριας 
Ένωσης Προσφύγων σε κάθε ενέργεια ή διάβημα που συντελεί 
στην προετοιμασία και ομαλή διεξαγωγή των πρώτων εκλογών και 
συγκεκριμένα στην κατάρτιση, με την έγκριση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, των σχετικών κανονισμών που θα καθορίζουν τον 
τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών.». 

τροποποίηση 4. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
™ άρθρου 23 των λέξεων «ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου» (δεύτερη 
νόμου. γραμμή) με τις λέξεις «ημερομηνία ανάδειξης των πρώτων αιρετών οργάνων 

της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου 
με την 
προσθήκη 
νέου 
άρθρου. 


