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Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙΙ)
Αρ. 4242, 5.4.2018

Ν. 2(IΙΙ)/2018

Ο περί της Συμφωνίας για το Καθεστώς και Λειτουργίες της Διεθνούς Επιτροπής Αγνοουμένων (International
Commission on Missing Persons – ICMP) (Κυρωτικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 2(IΙΙ) του 2018
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ (INTERNATIONAL COMMISSION ON MISSING PERSONS - ICMP)
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
Ερμηνεία.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας για το Καθεστώς και Λειτουργίες
της Διεθνούς Επιτροπής Αγνοουμένων (International Commission on Missing Persons - ICMP)
(Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
2. Στον παρόντα Νόμο –
«Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία Προσχώρησης για το Καθεστώς και Λειτουργίες της Διεθνούς
Επιτροπής Αγνοουμένων (International Commission on Missing Persons- ICMP), η οποία
υπογράφηκε στη Χάγη στις 14.12.2015, ύστερα από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με
αρ. Ε79.862 και ημερομηνία 3.12.2015.

Κύρωση
της Συμφωνίας.
Πίνακας,
Μέρος Ι,
Μέρος ΙΙ.

3. Με τον παρόντα Νόμο, κυρώνεται η Συμφωνία της οποίας το πρωτότυπο κείμενο στην
αγγλική γλώσσα εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα, και σε ελληνική μετάφραση στο Μέρος ΙΙ του
Πίνακαː
Noείται ότι σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του κειμένου που εκτίθεται στο Μέρος Ι και εκείνου
που εκτίθεται στο Μέρος ΙΙ του Πίνακα, υπερισχύει το κείμενο που εκτίθεται στο Μέρος Ι αυτού.
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Μέρος ΙΙ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

Τα μέρη της παρούσας Συμφωνίας,
Ανησυχώντας ότι στον κόσμο σήμερα μεγάλος αριθμός ατόμων χάνονται κάθε χρόνο ως
αποτέλεσμα ένοπλων συγκρούσεων, παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και άλλων ακούσιων λόγων,
Διαπιστώνοντας ότι το πρόβλημα των αγνοουμένων δεν γνωρίζει σύνορα και ότι θεωρείται
όλο και περισσότερο ως ζήτημα παγκόσμιας κλίμακας το οποίο απαιτεί διαρθρωμένη και
βιώσιμη διεθνή ανταπόκριση,
Κατανοώντας ότι κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην
αντιμετώπιση του ζητήματος, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προσπαθειών για τον
εντοπισμό αγνοουμένων και χρήση σύγχρονων εγκληματολογικών μεθόδων για την εύρεσή
τους,
Έχοντας επίγνωση του κόστους που προκύπτει από την αποτυχία εντοπισμού των
αγνοουμένων για τις κοινωνίες και τις οικογένειες, συμπεριλαμβανομένης και της αγωνίας
που βιώνουν μη γνωρίζοντας πού βρίσκονται τα αγαπημένα τους πρόσωπα ή τις συνθήκες
εξαφάνισής τους,
Διαπιστώνοντας ότι κατά κύριο λόγο εξαφανίζονται άνδρες, ιδίως ως αποτέλεσμα ένοπλων
συγκρούσεων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι οι συγγενείς τους,
γυναίκες και παιδιά, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι,
Αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων προς
αντιμετώπιση του ζητήματος των αγνοουμένων διεθνώς,
Επιβεβαιώνοντας ότι τα Κράτη θα πρέπει να λάβουν όλα τα εφικτά μέτρα για τον εντοπισμό
των αγνοουμένων ως μέρος των δεσμεύσεών τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου, και ιδίως
δυνάμει των μέσων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των Άρθρων 3234 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι των Συμβάσεων της Γενεύης,
Διαπιστώνοντας την εκτεταμένη εμπειρία σε ζητήματα αγνοουμένων που έχει αποκτηθεί
μέσω της Διεθνούς Επιτροπής Αγνοουμένων, και εκφράζοντας τη δέσμευσή τους για
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βελτίωση των νομικών πλαισίων που ενισχύουν τις προσπάθειες για εντοπισμό των
αγνοουμένων,
Υπενθυμίζοντας ότι η Διεθνής Επιτροπή συστάθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου των
ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, το 1996 στη Σύνοδο Κορυφής των G-7 στη Λυών της Γαλλίας, αρχικά
για να εξασφαλιστεί η συνεργασία των κυβερνήσεων προς εντοπισμό των αγνοουμένων από
τις συγκρούσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία,
Υπενθυμίζοντας περαιτέρω ότι από το 2004, ο Διεθνής Οργανισμός Αγνοουμένων υπήρξε
ένας παγκόσμια ενεργός οργανισμός που συνδράμει τις δημόσιες αρχές στον εντοπισμό και
την αναγνώριση των αγνοουμένων, οι οποίοι προέκυψαν είτε συνεπεία ένοπλων
συγκρούσεων, παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φυσικών και ανθρωπογενών
καταστροφών και άλλων ακούσιων λόγων, και συμβάλλει στη διαφύλαξη της δικαιοσύνης και
την προαγωγή του κράτους δικαίου, αποκαθιστώντας, με τον τρόπο αυτό, παραλείψεις στο
ανθρωπιστικό δίκαιο,
Χαιρετίζοντας τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν κατά τη Διεθνή Διάσκεψη «Οι
Αγνοούμενοι: Ατζέντα για το Μέλλον», Χάγη, 2013, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης
ενός Παγκόσμιου Φόρουμ για τους Αγνοούμενους,
Αναγνωρίζοντας το επιτυχημένο έργο της, και επιθυμώντας τη θέσπιση ενός σαφούς
νομικού καθεστώτος για τη Διεθνή Επιτροπή Αγνοουμένων ως διεθνής οργανισμός
προκειμένου να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά της σε διεθνές επίπεδο,
Έχουν συμφωνήσει τα εξής:
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ΑΡΘΡΟ Ι
Σύσταση και Καθεστώς
1.

Η Διεθνής Επιτροπή Αγνοουμένων συστήνεται ως διεθνής οργανισμός, εφεξής
καλούμενη «η Επιτροπή».

2.

Η Επιτροπή θα διαθέτει πλήρη διεθνή νομική προσωπικότητα και τις απαιτούμενες
ικανότητες για την άσκηση των καθηκόντων της και την εκπλήρωση των σκοπών της.

3.

Η Επιτροπή θα λειτουργεί σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.
ΑΡΘΡΟ ΙΙ
Σκοποί και Καθήκοντα

Η Επιτροπή προσπαθεί να εξασφαλίσει τη συνεργασία κυβερνήσεων και άλλων αρχών για
τον εντοπισμό αγνοουμένων προσώπων συνεπεία ένοπλων συγκρούσεων, παραβιάσεων
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και άλλων ακούσιων
λόγων και να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή. Η Επιτροπή στηρίζει, επίσης, το έργο
άλλων οργανισμών στις προσπάθειές τους, ενθαρρύνει τη συμμετοχή του κοινού στις
δραστηριότητές της και συμβάλλει στην ανάπτυξη των κατάλληλων αναμνηστικών τελετών
αφιερωμένων στους αγνοούμενους.
ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ
Συμβούλιο Επιτρόπων και Γενικός Διευθυντής
1.

Η Επιτροπή θα αποτελείται από ένα Συμβούλιο Επιτρόπων, ένα Γενικό Διευθυντή και
Προσωπικό. Ως Επίτροποι θα διορίζονται εξέχουσες προσωπικότητες. Τα σημερινά
μέλη του Συμβουλίου Επιτρόπων απαριθμούνται στο Παράρτημα της παρούσας
Συμφωνίας.

2.

Το Συμβούλιο Επιτρόπων θα έχει το δικαίωμα να εκδίδει Κανονισμούς σχετικά,
μεταξύ άλλων, με τον διορισμό Επιτρόπων και τη θητεία τους, τους όρους διορισμού
του Γενικού Διευθυντή και λοιπού προσωπικού της Επιτροπής. Το Συμβούλιο
Επιτρόπων θα υιοθετεί ένα πρόγραμμα εργασίας που δύναται να τροποποιείται από
καιρού εις καιρόν. Το πρόγραμμα εργασίας κανονικά δεν θα υπερβαίνει τα πέντε
χρόνια και θα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της Επιτροπής για την ολοκλήρωση μιας
τέτοιας εργασίας.

3.

Το Συμβούλιο Επιτρόπων θα λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την πρόσκληση άλλων
για συμμετοχή στο Συμβούλιο Επιτρόπων με συναίνεση. Άλλες αποφάσεις δύνανται
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να λαμβάνονται με μία αρνητική ψήφο ή αποχή. Το Συμβούλιο Επιτρόπων θα εκλέγει
έναν Επίτροπο ως πρόεδρο.
4.

Το Συμβούλιο Επιτρόπων δύναται να αποφασίσει την πρόσκληση άλλων εξεχουσών
προσωπικοτήτων για συμμετοχή όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και δύναται να ζητήσει
το διορισμό Επιτρόπων από Κράτη, ακόμη και αν τα εν λόγω Κράτη δεν είναι
Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Συμφωνίας.

5.

Ο

Γενικός

Διευθυντής

δύναται

να

διατηρεί

εξωτερικούς

συμβούλους

και

εμπειρογνώμονες και να διατηρεί συμβουλευτικούς μηχανισμούς που περιλαμβάνουν
εκπροσώπους διεθνών και άλλων οργανισμών, καθώς και της κοινωνίας των
πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
ΑΡΘΡΟ IV
Διάσκεψη Συμβαλλόμενων Κρατών
1.

Η Διάσκεψη θα εκπροσωπεί τα Συμβαλλόμενα Κράτη της παρούσας Συμφωνίας.

2.

Η Κυβέρνηση κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους θα διορίσει εκπρόσωπο για να ενεργεί
ως μέλος της Διάσκεψης.

3.

Η Διάσκεψη θα εκλέγει έναν Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο.

4.

Το Συμβούλιο Επιτρόπων και ο Γενικός Διευθυντής θα συγκαλούν τη Διάσκεψη
τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια.

5.

Εάν η Διάσκεψη επιθυμεί να συναντηθεί μεταξύ των περιόδων που αναφέρονται
στην παράγραφο 4 του παρόντος Άρθρου, τέτοια συνάντηση θα πρέπει να συγκληθεί
από το Συμβούλιο Επιτρόπων και τον Γενικό Διευθυντή κατόπιν αιτήσεως της
πλειονότητας των μελών της Διάσκεψης.

6.

Η Διάσκεψη θα:
1.

εξετάζει τις εκθέσεις δραστηριοτήτων της Επιτροπής,

2.

προτείνει κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για το πρόγραμμα εργασίας του
Συμβουλίου Επιτρόπων,

3.

συστήνει στα Συμβαλλόμενα Κράτη μέτρα για την προώθηση των στόχων της
Επιτροπής,

4.
7.

θεσπίζει τους κανόνες διαδικασίας της Διάσκεψης.

Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων Συμβαλλόμενων
Κρατών, συμπεριλαμβανομένης της εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.
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8.

Το Συμβούλιο των Επιτρόπων και ο Γενικός Διευθυντής δύνανται, κατά περίπτωση,
να προσκαλέσουν μη Συμβαλλόμενα Κράτη, καθώς και διεθνείς και άλλους
οργανισμούς, που υποστηρίζουν το έργο της Επιτροπής για να συμμετάσχουν στις
συνεδριάσεις της Διάσκεψης με την ιδιότητα του παρατηρητή.

9.

Ένα Συμβαλλόμενο Κράτος θα προσκαλείται από τον Γενικό Διευθυντή για να
φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Διάσκεψης. Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής που
συνδέονται με τη συνεδρίαση θα βαρύνουν το κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος. Ο
Γενικός Διευθυντής θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη Διάσκεψη.

10.

Η Διάσκεψη θα έχει Δημοσιονομική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ V
Δημοσιονομική Επιτροπή

1.

Η Επιτροπή θα εκπροσωπεί τα Συμβαλλόμενα Κράτη που έχουν στηρίξει οικονομικά
την Επιτροπή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς.

2.

Η Κυβέρνηση κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος Άρθρου θα διορίζει έναν εκπρόσωπο που να ενεργεί ως μέλος της
Επιτροπής.

3.

Η Επιτροπή θα εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

4.

Η Επιτροπή θα συνέρχεται κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους.

5.

Η Επιτροπή θα:
1.

εξετάζει την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη δραστηριότητα για το
προηγούμενο έτος και το ερχόμενο έτος,

2.

εγκρίνει συστάσεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση της Επιτροπής για τις
οποίες θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις αυτών που συνεισφέρουν σημαντικά
στην Επιτροπή,

3.

εξετάζει και εγκρίνει τους Δημοσιονομικούς Κανονισμούς της Επιτροπής και το
μορφότυπο υποβολής εκθέσεων,

4.
6.

θεσπίζει τους εσωτερικούς κανονισμούς της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος, σε συνεννόηση με τον Γενικό Διευθυντή, δύναται να επιτρέψει τη
συμμετοχή άλλων Κρατών, είτε είναι Συμβαλλόμενα Κράτη είτε όχι, καθώς και
διεθνών και άλλων οργανισμών ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

7.

Η Επιτροπή θα λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών της.
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8.

Κάθε χρόνο, ένα μέλος της Επιτροπής θα προσκαλείται από τον Γενικό Διευθυντή για
να φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής που
συνδέονται με τη συνεδρίαση θα βαρύνουν το κάθε μέλος.
ΑΡΘΡΟ VI
Εξουσίες

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και δραστηριοτήτων, η Επιτροπή θα έχεις τις
ακόλουθες εξουσίες:
1.

να αποκτά και να διαθέτει ακίνητη και προσωπική περιουσία,

2.

να συνάπτει συμβόλαια και άλλου είδους συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων
συμφωνιών για τη λειτουργία τραπεζικών λογαριασμών και να πραγματοποιεί άλλες
τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές,

3.

να προσλαμβάνει άτομα,

4.

να προσφεύγει και να υπερασπίζεται σε νομικές διαδικασίες, και

5.

να προβαίνει σε άλλες νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των
σκοπών της Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ VIΙ
Έδρα και Διεθνείς Συμφωνίες

1.

Η Επιτροπή θα ιδρύσει την Έδρα της στη Χάγη, στις Κάτω Χώρες. Θα συνάψει με το
Κράτος Υποδοχής μία Συμφωνία περί Έδρας που να απονέμουν στους Επιτρόπους,
το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τα αρχεία και την περιουσία τα προνόμια και τις
ασυλίες που χρειάζονται για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της και
την εκπλήρωση των σκοπών της.

2.

Η Επιτροπή θα επιδιώκει συμφωνίες με τις κυβερνήσεις των Κρατών όπου θα
λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητές της. Οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να
περιλαμβάνουν διατάξεις που να απονέμουν στους Επιτρόπους, το προσωπικό, τις
εγκαταστάσεις, τα αρχεία και την περιουσία τα προνόμια και τις ασυλίες που
χρειάζονται για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της και την εκπλήρωση
των σκοπών της.

3.

Η Συμφωνία περί Έδρας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου
θα αποτελεί το σημείο αναφοράς για την Επιτροπή για τη σύναψη των διεθνών
συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου.
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ΑΡΘΡΟ VIΙΙ
Χρηματοδότηση
Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος
εργασίας της, θα πληρούνται μέσω εθελοντικών συνεισφορών, επιχορηγήσεις, δωρεές και
άλλες παρόμοιες μορφές εισοδήματος. Κανένα Συμβαλλόμενο Κράτος της παρούσας
Συμφωνίας ή οποιοδήποτε άλλο Κράτος ή διεθνής οργανισμός θα υποχρεούται δυνάμει της
παρούσας Συμφωνίας να προβεί σε καθορισμένες ή άλλες συνεισφορές για τη
χρηματοδότηση του έργου της Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ IX
Τελικές Διατάξεις
1.

Η παρούσα Συμφωνία θα είναι ανοικτή για υπογραφή από όλα τα Κράτη στις
Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου 2014 και στη Χάγη από τις 16 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι
τις 16 Δεκεμβρίου 2015. Κράτος που δεν έχει υπογράψει την παρούσα Συμφωνία
δύναται να δηλώσει ότι θα εφαρμόσει την παρούσα Συμφωνία προσωρινά μέχρι να
τεθεί σε ισχύ.

2.

Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα
υπογράφοντα Κράτη. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατεθούν
στην Κυβέρνηση των Κάτω Χωρών.

3.

Στην παρούσα Συμφωνία θα μπορούν να προσχωρήσουν όλα τα Κράτη. Τα έγγραφα
προσχώρησης θα κατατεθούν στην Κυβέρνηση των Κάτω Χωρών.

4.

Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ τριάντα ημέρες μετά από τη στιγμή που δύο
Κράτη έχουν εκφράσει τη συναίνεσή τους να δεσμευτούν σύμφωνα με την
παράγραφο 2 ή 3 του παρόντος Άρθρου.

5.

Για κάθε Κράτος που συναινεί να δεσμευτεί μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
της παρούσας Συμφωνίας, η Συμφωνία θα τίθεται σε ισχύ για το εν λόγω Κράτος
τριάντα ημέρες μετά την κατάθεση του εγγράφου του που εκφράζει τη συναίνεσή του
να δεσμευτεί.

6.

Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται να αποχωρήσει από την παρούσα
Συμφωνία. Η αποχώρηση αρχίζει να ισχύει δώδεκα μήνες μετά από την παραλαβή
της κοινοποίησης αποχώρησης από τον Θεματοφύλακα.
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7.

Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο πέντε ετών, μετά από την
οποία δύναται να ανανεωθεί ή να τροποποιηθεί με πρωτοβουλία των Κρατών που
την υπέγραψαν αρχικά. Παρατείνεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα στη
συνέχεια.

8.

Η παρούσα Συμφωνία θα κατατεθεί στην Κυβέρνηση των Κάτω Χωρών, η οποία θα
λειτουργεί ως ο Θεματοφύλακας και θα παρέχει σε κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος
επικυρωμένο αντίγραφο της Συμφωνίας.

9.

Ο Θεματοφύλακας θα ενημερώνει τα Κράτη που έχουν υπογράψει, κυρώσει,
αποδεχθεί, εγκρίνει ή έχουν προσχωρήσει στην παρούσα Συμφωνία συμφώνως
προς τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος Άρθρου για τα ακόλουθα:
1.

τις υπογραφές, δηλώσεις, επικυρώσεις, αποδοχές, εγκρίσεις και προσχωρήσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος Άρθρου,

2.

τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του
παρόντος Άρθρου,

3.

οποιαδήποτε αποχώρηση και την ημερομηνία έναρξης ισχύος που αναφέρεται
στην παράγραφο 6 του παρόντος Άρθρου.

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο,
έχουν υπογράψει την παρούσα Συμφωνία.
ΕΓΙΝΕ στις Βρυξέλλες, στις 15 Δεκεμβρίου 2014, στην Αγγλική γλώσσα, σε ένα μόνο
αντίτυπο.
Πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου
Ο Διευθυντής Συνθηκών
του Υπουργείου Εξωτερικών
του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (υπογραφή)
Βεβαιώνω ότι το κείμενο αυτό είναι πιστή μετάφραση του επισυναπτόμενου
εγγράφου.
Βεβαιώνω ότι η υπογραφή της μεταφράστριας είναι εκείνη της Σ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ.
(Υπ.)
για Αν. Διευθύντρια Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
03.10.2016 (1978 λέξεις) (ΓΤΠ1 5.36.4/48)
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