
Ο  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ 
-------------------------------------- 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός τίτλος. 

 

 

 

 

17(Ι) του 1993. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Άμεσης 

Εποπτείας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Θεμάτων 

των Αγνοουμένων, Εγκλωβισμένων και Παθόντων 

(Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και 

θα διαβιβάζεται μαζί με τον περί της Άμεσης Εποπτείας από 

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Θεμάτων των 

Αγνοουμένων, Εγκλωβισμένων και Παθόντων (Προσωρινές 

Διατάξεις) Νόμο του 1993 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί της Άμεσης Εποπτείας από τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Θεμάτων των Αγνοουμένων 

και Εγκλωβισμένων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμοι του 1993 

και 2005. 

 
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την αντικατάσταση 

του μακρέως 

τίτλου αυτού. 

2. Ο μακρύς τίτλος του βασικού νόμου αντικαθίσταται με τον 

ακόλουθο νέο τίτλο: 

«ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ». 

 
Τροποποίηση του 

προοιμίου του 

βασικού νόμου. 

3. Το προοίμιο του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
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 (α) με τη διαγραφή στην πρώτη παράγραφο αυτού, των 

λέξεων «και σε άλλους παθόντες» (έβδομη γραμμή). και 

 

(β) με την αντικατάσταση στην τρίτη παράγραφο αυτού, της 

φράσης «αγνοουμένων, εγκλωβισμένων και παθόντων» (τρίτη 

γραμμή), με τη φράση «αγνοουμένων και εγκλωβισμένων». 

 
Τροποποίηση του 

άρθρου 1 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 1 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «Αγνοουμένων, 

Εγκλωβισμένων και Παθόντων» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), 

με τις λέξεις «Αγνοουμένων και Εγκλωβισμένων». 

 
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Οικείες Υπηρεσίες» με 

τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

««Οικείες Υπηρεσίες» σημαίνει την Υπηρεσία Αγνοουμένων 

και την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων, καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ασχολείται με θέματα 

αγνοουμένων και εγκλωβισμένων.». 

 
Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από αυτό των λέξεων «και των παθόντων» (τρίτη 

γραμμή). 

 
Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από αυτό των λέξεων «μεταφέρονται και θα» (τρίτη 

γραμμή). 
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