
Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και

Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 117(Ι) του 2001  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

(ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΟΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ 

ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1994 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) 1999 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, 
Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, 
Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμους του 1994 έως 
(Αρ. 2) του 1999 (που στο εξής θα αναφέρονται 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 Θέματα) Νόμοι του 1994 έως 2001. 

Συνοπτικός τίτλος. 

71(Ι) του 1994  
22(Ι) του 1996 
54(Ι)του 1997  
76(Ι) του 1999  
123(Ι) του 1999. 

2. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού, με την 
ακόλουθη νέα παράγραφο: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 6 του 
βασικού νόμου. 

Παράρτημα. Οι Τοπικές Επιτροπές, που εκλέγονται ανά μία Επιτροπή σε κάθε 
Δήμο και σε κάθε Κοινότητα και ξεχωριστά στους 
Κυβερνητικούς Οικισμούς στέγασης προσφύγων, που 
αναφέρονται στο Παράρτημα, ανεξάρτητα αν αυτοί εμπίπτουν 
στα όρια οποιουδήποτε Δήμου ή οποιασδήποτε Κοινότητας.». 

 

(β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

«72 του 1979  
73 του 1980  
16 του 1981  

124 του 1985  
164 του 1987  
297 του 1987  

107(Ι) του 1992  
71(Ι) του 1995  
11(Ι) του 1996  

118(Ι) του 1996  
101(Ι) του 1997  
45(Ι) του 2001  

56(Ι) του 2001. 

(4) Οι διατάξεις των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων του 1979 έως 2001 Νόμων πλην των διατάξεων 
του εδαφίου (4) του άρθρου 18, του εδαφίου (5) του άρθρου 19 
και του εδαφίου (3) του άρθρου 27 αυτού, συμπεριλαμβανομένων 
όμως των διατάξεων που αφορούν την ανάρτηση των 
γνωστοποιήσεων σε περίοπτα μέρη των οικείων Δήμων και 
Κοινοτήτων, και οι διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται με 
βάση αυτούς, που αφορούν γενικά την ψηφοφορία και ειδικά τις 
διευθετήσεις πριν την ψηφοφορία, τη διαδικασία κατά την 
ψηφοφορία, την περάτωση της ψηφοφορίας και τη διαλογή των 
ψήφων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα οποία δε 
γίνεται ρητή πρόνοια στον παρόντα Νόμο, εφαρμόζονται, 
τηρουμένων των αναλογιών, και στις εκλογές των Οργάνων της 
Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.». 
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 (γ) Με την προσθήκη μετά το εδάφιο (5) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (6): 

 
«(6) Τα Μέλη των Τοπικών Επιτροπών εκλέγονται από ειδικό εκλογικό κατάλογο, 

μεταξύ των προσφύγων/εκλογέων, που καταρτίζεται με βάση τον τόπο διαμονής τους, 

ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) 
αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(4)(α) Τα Μέλη κάθε Επαρχιακής Επιτροπής εκλέγουν με το σύστημα της απλής 
αναλογικής ενδεκαμελή Γραμματεία. 

 (β) Στις περιπτώσεις όπου τα μέλη Επαρχιακής Επιτροπής είναι λιγότερα των 
έντεκα τότε τα μέλη αποτελούν την οικεία Γραμματεία. 

 (γ) Τα μέλη της Γραμματείας εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία τον 
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Οικονομικό Διαχειριστή.». 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 16 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Εκλογές των 
Οργάνων της 
Ένωσης. 

16.—(1) Οι εκλογές για την ανάδειξη των Μελών των Οργάνων της Ένωσης 
διενεργούνται κατόπιν διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών, που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και με το οποίο 
ορίζεται ως ημέρα εκλογής οποιαδήποτε ημέρα εντός του μηνός Δεκεμβρίου. 

  (2) Το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές των Οργάνων της Ένωσης έχουν 
όλα τα μέλη της Ένωσης που είναι εγγεγραμμένα στον ειδικό εκλογικό 
κατάλογο που τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου. 

  (3) Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. 

(4) (α) Ο ειδικός εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές των 
Οργάνων της Ένωσης είναι ο εκλογικός κατάλογος που καταρτίζεται και 
εκάστοτε αναθεωρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου. 

  (β) Κάθε πρόσωπο που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος στον 
εκλογικό κατάλογο, που τηρείται δυνάμει του περί Εγγραφής Εκλογέων και 
Εκλογικού Καταλόγου Νόμου, υποχρεούται να εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό 
κατάλογο που καταρτίζεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, οπότε, σε 
τέτοια περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 6 του πιο πάνω Νόμου 
εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.». 

Προσθήκη νέων 
άρθρων 16Α και 16Β. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 16 αυτού, των 
ακόλουθων νέων άρθρων: 

 «Προσόντα 
εκλογιμότητας. 

16Α. Κάθε μέλος της Ένωσης που συμπλήρωσε το 25ο έτος της ηλικίας του 
δύναται να εκλεγεί Μέλος των Επιτροπών των Οργάνων της Ένωσης, 
νοουμένου ότι είναι γραμμένος στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, που 
καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 
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Μη εκλογιμότητα και 
ασυμβίβαστο. 

16Β.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εκλεγεί Μέλος των Επιτροπών 
της Ένωσης το οποίο— 

 

 (α) Είναι διανοητικά ανίκανο.  

 (β) Είναι μη αποκατασταθείς πτωχεύσας.  

 (γ) Έχει καταδικασθεί εντός των τελευταίων πέντε χρόνων πριν την 
ανακήρυξη των υποψηφίων για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή αδίκημα που 
ενέχει ηθική αισχρότητα. 

 

 (2)(α) Υπουργός ή Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δήμαρχος ή 
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Κοινοτάρχης ή Μέλος Κοινοτικού 
Συμβουλίου, ή 

 

 (β) πρόσωπο που—  

 
(i) είναι Δικαστής δικαστηρίου της Δημοκρατίας, έμμισθος δημόσιος 

υπάλληλος, εκπαιδευτικός ή δημοτικός υπάλληλος ή υπάλληλος 

οργανισμού δημοσίου δικαίου ή μέλος της αστυνομίας ή των ενόπλων 

δυνάμεων, 

 

 (ii) κατέχει ιερατικό αξίωμα,  

 
(iii) έχει οποιαδήποτε συμβατική σύνδεση με την Ένωση για την 

εκτέλεση εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή, 

 

 δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για εκλογή ως Μέλος των Οργάνων της 
Ένωσης αλλά δε δύναται να αναλάβει το αξίωμα αυτό εκτός αν, πριν την 
ανάληψη των καθηκόντων του, παραιτηθεί από το αξίωμα ή τη θέση του ή 
απαλλαγεί από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή οφειλές, ανάλογα με την 
περίπτωση. 

 

 (3) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια της θητείας των 
Οργάνων της Ένωσης, ήθελεν υπάρξει οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα 
κωλύματα εκλογιμότητας ή ασυμβιβάστου, το πρόσωπο που επηρεάζεται 
παύει αυτόματα από του να διατελεί Μέλος και η θέση του κενούται. 

 

 (4)(α) Η θέση που κενούται πληρούται από τον πρώτο επιλαχόντα του 
Συνδυασμού στον οποίο ανήκει η θέση που κενώθηκε. 

 

 (β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών τότε η θέση πληρούται με 
αναπληρωματική εκλογή, οπότε, σε τέτοια περίπτωση, εφαρμόζονται, 
τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής 
των Αντιπροσώπων Νόμου: 

 

 Νοείται ότι δε διενεργείται αναπληρωματική εκλογή σε περίπτωση που 
διασφαλίζεται η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων των οργάνων 
της Ένωσης.». 

 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του Παραρτήματος με το 
ακόλουθο νέο Παράρτημα: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την αντικατάσταση 
του Παραρτήματος. 

 «ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
(Άρθρο 6(1 )(γ)) 

Εκλογή ξεχωριστής Τοπικής Επιτροπής στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Προσφύγων, 
που περιγράφονται ονομαστικά πιο κάτω: 

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

Κυβερνητικός Οικισμός Αγίας Βαρβάρας  
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Κυβερνητικός Οικισμός Αγίου Νικολάου Κυβερνητικός Οικισμός 

Αγίου Γεωργίου Κυβερνητικός Οικισμός 'ΠΛΑΤΥ' Αγλαντζιάς 

Κυβερνητικός Οικισμός ΆΘΑΛΑΣΣΑΣ' Αγλαντζιάς 

Κυβερνητικός Οικισμός 'ΚΟΚΚΙΝΕΣ' Στροβόλου Κυβερνητικός 

Οικισμός ΆΣΠΡΕΣ' Στροβόλου Κυβερνητικός Οικισμός 

'ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ II' Στροβόλου Κυβερνητικός Οικισμός 

'ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΙΙΙ' Στροβόλου Κυβερνητικός Οικισμός 

Αποστόλου Λουκά Λατσιών Κυβερνητικός Οικισμός Αποστόλου 

Ανδρέα Λατσιών Κυβερνητικός Οικισμός Αγίου Ελευθερίου 

Λατσιών Κυβερνητικός Οικισμός Αγίου Παύλου Αγίου Δομετίου 

Κυβερνητικός Οικισμός ΆΝΘΟΥΠΟΛΗΣ' Κυβερνητικός 

Οικισμός Αγίου Μάμα Λακατάμιας Κυβερνητικός Οικισμός 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ Λακατάμιας  

ΛΕΜΕΣΟΣ 

Κυβερνητικός Οικισμός 'ΟΜΟΝΟΙΑ' 

Κυβερνητικός Οικισμός Καψάλου Κυβερνητικός 

Οικισμός Αγίου Ιωάννη Κυβερνητικός Οικισμός 

Αγίου Σπυρίδωνα Κυβερνητικός Οικισμός 

'ΜΑΚΑΡΙΟΥ III' Κυβερνητικός Οικισμός Αγίου 

Νικολάου Κυβερνητικός Οικισμός Λινόπετρας 

Κυβερνητικός Οικισμός Αγίου Αθανασίου 

ΛΑΡΝΑΚΑ 

Κυβερνητικός Οικισμός Αγίων Αναργύρων I 

Κυβερνητικός Οικισμός Αγίων Αναργύρων II 

Κυβερνητικός Οικισμός Κόκκινες Κυβερνητικός 

Οικισμός Τσιακκιλερού Κυβερνητικός Οικισμός 

'Μακάριος III' Κυβερνητικός Οικισμός 'ΚΑΜΑΡΕΣ' 

Κυβερνητικός Οικισμός Ζήνων Κυβερνητικός 

Οικισμός Αγίου Ιωάννη  

ΠΑΦΟΣ 

Κυβερνητικός Οικισμός 'ΚΙΝΥΡΑΣ II' 

Κυβερνητικός Οικισμός Μούτταλος.». 
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