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Μετά τη Γνωμάτευση του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναφορά 3/92, σύμφωνα με το 
Άρθρο 140 του Συντάγματος, στις 16 Μα-ί-ου 1994, οι διατάξεις του περί Παγκύπριας 
Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα 
Συναφή Θέματα) Νόμου του 1992, που δεν κρίθηκαν αντισυνταγματικές, εκδίδονται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Σύσταση 
της Ένωσης. 

Αριθμός 67(1) του 1994 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, 

ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

3.—(1) Καθιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, καλούμενο 
«Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων». 

(2) Η Ένωση διαλύεται με τη λήξη της έκρυθμης κατάστασης. 
(3) Έδρα της Ένωσης είναι η Λευκωσία, αλλά αυτή μπορεί να διατηρεί 

Γραφεία σε επαρχιακό ή τοπικό επίπεδο, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. 

Μέλη της 
Ένωσης. 

5. Μέλη της Ένωσης δύνανται να είναι όλοι οι πρόσφυγες: 
Νοείται ότι πρόσφυγες θεωρούνται και τα άτομα των οποίων οποιοσ

δήποτε γονέας ή και οι δύο γονείς είναι πρόσφυγες και τα οποία έχουν 
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της'ηλικίας τους. 

Χρηματο

δότηση 
της Ένωσης. 

19.—(1) Όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία της Ένωσης έξοδα κατα
βάλλονται από τον Προϋπολογισμό του Ταμείου Ανακουφίσεως Εκτο
πισθέντων και Παθόντων της Δημοκρατίας. 

Μεταβατικές 
διατάξεις. 

22.—(1) Μέχρι τη διεξαγωγή των επόμενων βουλευτικών εκλογών, τα μέλη 
των οργάνων της Ένωσης διορίζονται από τους αρχηγούς ή τους εκ
προσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων κατά την αναλογία της εκ
προσώπησης τους στη Βουλή. 

(2) Οι κατάλογοι με τα προτεινόμενα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου 
υποβάλλονται μέσα σε δύο μήνες από την ψήφιση του παρόντος Νόμου στον 
Πρόεδρο της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων, ο οποίος μέσα σε ένα μήνα 
από την υποβολή τους συγκαλεί την πρώτη συνεδρία του Κεντρικού 
Συμβουλίου στην οποία προεδρεύει το γηραιότερο μέλος. 
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(3) Το Κεντρικό Συμβούλιο μεριμνά για τη συγκρότηση των υπόλοιπων 
οργάνων της Ένωσης, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του παρόντος Νόμου. 

23. Η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων αρχίζει να λειτουργεί από την Έναρξη 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και αναλαμβάνει μέσα λειτουργίας 
σε ένα μήνα από την ημερομηνία αυτή να υποδείξει τα πρόσωπα που θα 
συμμετέχουν σε οποιαδήποτε επιτροπή, όργανο ή κυβερνητικό σώμα σε 
αντικατάσταση όσων είχαν διοριστεί προηγουμένως από την Παγκύπρια 
Επιτροπή Προσφύγων, την οποία και διαδέχεται πλήρως. 


