
 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
(ΣΥΣΤΑΣΗ , ΣΚΟΠΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΟΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1994 ΕΩΣ 2002 
 

    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός  
τίτλος. 
 
 
 
71(Ι) του 1994 
22(Ι) του 1996 
54(Ι) του 1997 
76(Ι) του 1999 
123(Ι) του 1999 
117(Ι) του 2001 
137(Ι) του 2001 
53Α(Ι) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παγκύπριας 

Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, 

Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παγκύπριας Ένωσης 

Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες 

και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμους του 1994 έως 2002 (που στο 

εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος 

και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παγκύπριας 

Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, 

Αρμοδιότητες και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι του 1994 έως 2005. 

 
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 21 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 22, αφού το 

υφιστάμενο άρθρο 22 αναριθμηθεί σε άρθρο 23: 

 
 «Μεταβατικές 

διατάξεις. 
22. (1) Για σκοπούς προετοιμασίας και διεξαγωγής των 

πρώτων εκλογών για την ανάδειξη των μελών των 

οργάνων της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6, το 

Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Προσωρινή Επιτροπή 

αποτελούμενη από τον Πρόεδρο αυτής και άλλα 

δεκατέσσερα μέλη.  Η σύνθεση της Επιτροπής αυτής 

πρέπει να αντανακλά τη δίκαιη εκπροσώπηση 

ολόκληρου του προσφυγικού κόσμου: 

 

 Νοείται ότι, κατά τη μεταβατική περίοδο και 

μέχρι τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών, τα μέλη της 

Προσωρινής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον 
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Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Οικονομικό 

Διαχειριστή, για να ασκούν καθήκοντα αντίστοιχα με 

εκείνα των αντίστοιχων αξιωματούχων της 

Εκτελεστικής Γραμματείας της Ένωσης. 

 
    (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου 

(1), η Προσωρινή Επιτροπή μπορεί να προβαίνει εκ 

μέρους της Ένωσης 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. 

 
    (3)  Η θητεία της δυνάμει του παρόντος άρθρου 

διοριζομένης Προσωρινής Επιτροπής είναι διετής και 

αρχίζει από την ημερομηνία του διορισμού των μελών 

της: 
  
             Νοείται ότι η θητεία των μελών της Προσωρινής 

Επιτροπής λήγει αυτοδικαίως και πριν από τη λήξη της 

κανονικής θητείας τους με την ανάδειξη των αιρετών 

μελών των οργάνων της Ένωσης.". 
  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου 
και μεταβατικές 
διατάξεις. 

3.(1)  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 

δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

    (2)    Η υφιστάμενη Προσωρινή Επιτροπή παύει με το διορισμό 

της νέας Προσωρινής Επιτροπής σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

παρόντος Νόμου.     
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    (3)  Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τη νέα Προσωρινή 

Επιτροπή σε περίοδο τριάντα ημερών από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. 

 

 

 

 

 

 

/ΜΓ 

(23.01.020.2005) 
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