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Ο περί της Άμεσης Εποπτείας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Θεμάτων των 
Αγνοουμένων, Εγκλωβισμένων και Παθόντων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1993 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

114 του 1988. 

Αριθμός 17(1) του 1993 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΕΠΕΙΔΗ δεκαεννέα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και την ένεκα αυτής 

δημιουργηθείσα έκρυθμη κατάσταση εξακολουθεί να αποτελεί αγωνιώδες και 
πρωταρχικό αίτημα και απαίτηση του κυπριακού λαού η αντιμετώπιση και 
επίλυση της ανθρωπιστικής πτυχής του Κυπριακού Προβλήματος, κύριοι 
άξονες της οποίας είναι η διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και ο 
τερματισμός του δράματος των οικογενειών τους, καθώς και η ανακούφιση 
των εγκλωβισμένων και η παροχή σ' αυτούς και σε άλλους παθόντες κάθε 
δυνατής βοήθειας, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η προσπάθεια για επίλυση των ζωτικών αυτών θεμάτων έχει 
και διεθνείς διαστάσεις, γι' αυτό και είναι επιβεβλημένο να περιβληθεί με το 
κύρος του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ προς το σκοπό αυτό καθίσταται αναγκαίο να υπαχθούν κάτω 
από την άμεση εποπτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας οι Υπηρεσίες που 
ασχολούνται με θέματα αγνοουμένων, εγκλωβισμένων και παθόντων, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ για το σκοπό αυτό χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση συμπλη
ρωματική των εξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας δυνάμει του 
Συντάγματος, καθόσον, όπως αποφάνθηκε και το Ανώτατο Δικαστήριο με τη 
Γνωμάτευση του στην Αναφορά 1/85, το Κυπριακό Πρόβλημα και ο 
χειρισμός του ευρίσκεται έξω από τα πλαίσια του Συντάγματος, 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Άμεσης Εποπτείας από 

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Θεμάτων των Αγνοουμένων, Εγκλωβι
σμένων και Παθόντων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1993. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει αντίθετη 
έννοια— 

«Οικείες Υπηρεσίες» σημαίνει την Υπηρεσία Αγνοουμένων και την 
Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, την Υπηρεσία της δυνάμει του περί Ανακουφίσεως 
Παθόντων Νόμου συσταθείσας Επιτροπής καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
Υπηρεσία ασχολείται με θέματα αγνοουμένων, εγκλωβισμένων και 
παθόντων. 

«Προεδρία» σημαίνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, όπως διαλαμβά
νεται στους ετήσιους περί Προϋπολογισμού Νόμους της Δημοκρατίας. 
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3. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει την άμεση εποπτεία παντός 
θέματος που αφορά την υπόθεση των αγνοουμένων και τα προβλήματα των 
εγκλωβισμένων και των παθόντων και επαγρυπνεί για τη σωστή διαχείριση 
των θεμάτων αυτών από τις οικείες Υπηρεσίες. 

4. Προς υποβοήθηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην άσκηση της 
άμεσης εποπτείας που προβλέπεται με το άρθρο 3, οι οικείες Υπηρεσίες 
μεταφέρονται και θα υπάγονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας. 

5.—(α) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να διορίζει πολιτικό 
πρόσωπο ως Επίτροπο Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα. 

(β) Τα καθήκοντα, οι απολαβές και λοιποί όροι υπηρεσίας του Επιτρόπου 
Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα καθορίζονται με Κανονισμούς τους 
οποίους εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνει η Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 

Εποπτεία 
του Προέδρου 
της Δημο
κρατίας. 

Μεταφορά 
Υπηρεσιών. 

Διορισμός 
Επιτρόπου 
Προεδρίας 
για Ανθρω
πιστικά 
θέματα. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


