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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. Η δημοσίευση του Νόμου τούτου με Αρ. 67(1) του 1994, στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 2917, Παράρτημα Πρώτο (Μέρος Ι), στις
21 Οκτωβρίου 1994, ακυρώνεται ως ελλιπής.
Αριθμός 71(1) του 1994
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ,
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΕΠΕΙΔΗ από το 1974 συνεχίζεται η κατοχή κυπριακών εδαφών από τα Προοίμιο,
τουρκικά στρατεύματα εισβολής και η προσφυγοποίηση μεγάλου αριθμού
Ελλήνων Κυπρίων που εμποδίζονται από τις κατοχικές δυνάμεις να επιστρέ
ψουν στις εστίες τους.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη παγκύπριας ένωσης που να
εκπροσωπεί όλους τους πρόσφυγες.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ αποτελεί πάγια απαίτηση του προσφυγικού κόσμου η
νομοθετική ρύθμιση της σύστασης και λειτουργίας της ένωσης αυτής, η οποία
θα χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Ταμείου Ανακουφίσεως
Εκτοπισθέντων και Παθόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι—ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσ Συνοπτικός
φύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή ^λος
Θέματα) Νόμος του 1992.
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία,
έννοια:
«έκρυθμη κατάσταση» σημαίνει την κατάσταση η οποία επιβλήθηκε με
τη βία από την τουρκική εισβολή και κατοχή και η οποία εξακολουθεί να
υφίσταται*
«οικισμοί» σημαίνει τους οικιστικούς χώρους που δημιουργήθηκαν για
την προσωρινή στέγαση των προσφύγων ή τους τουρκοκυπριακούς οικι
στικούς χώρους στους οποίους διαμένουν πρόσφυγες*
«Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων» ή συνοπτικά «Ένωση» σημαίνει την
οργάνωση που θα συσταθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3 του
παρόντος Νόμου*
«πρόσφυγας» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο, κατά τον αμέσως πριν\.
από την τουρκική εισβολή χρόνο, είχε τη μόνιμη διαμονή του σε περιοχή
η οποία κατέστη απροσπέλαστη λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής.
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ΜΕΡΟΣ II—ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΟΜΗ
ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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.
4. Πρωταρχικοί σκοποί της Ένωσης, η οποία έχει και τις συναφείς
εξουσίες και υποχρεώσεις, είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η απελευθέρωση των κατεχόμενων κυπριακών εδαφών και η διασφά
λιση του δικαιώματος επιστροφής όλων των προσφύγων στις πατρο
γονικές τους εστίες υπό συνθήκες ασφαλείας και με την πλήρη και
έμπρακτη εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των βασικών
ελευθεριών.
(β) Η προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των
προσφύγων και των εγκλωβισμένων.
(γ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η διενέργεια πράξεων για την επίτευξη
των πιο πάνω σκοπών.
(δ) Η υποβολή εισηγήσεων για τη λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων
για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.
Ο
αγώνας για διατήρηση υψηλού αγωνιστικού φρονήματος των
(ε)
εκτοπισμένων μέχρι την επίτευξη λύσης του κυπριακού προβλήματος.
(στ) Η διαφώτιση και η προσπάθεια για τερματισμό της τουρκικής
κατοχής και των συνεπειών της.
(ζ) Η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, καθώς και με τις προσφυγικές
και άλλες οργανώσεις και φορείς, για την επίτευξη των σκοπών της.
Η
προώθηση γενικά όλων των εκάστοτε ενδεδειγμένων ενεργειών για
(η)
την προάσπιση των συμφερόντων των προσφύγων.
5. Μ
Μέλη της ' Ενωσης δύνανται να είναι όλοι οι πρόσφυγες:
Νοείται ότι πρόσφυγες θεωρούνται και τα άτομα,των οποίων οποιοσδήποτε
γονέας ή και οι δύο γονείς είναι πρόσφυγες και τα οποία έχουν συμπληρώσει
το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.
ΜΕΡΟΣ III—ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
6.—(1) Τα όργανα της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων εκλέγονται με
άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία με
το σύστημα της απλής
αναλογικής και είναι τα ακόλουθα:
(α) Το Εκατονταμελές Κεντρικό Συμβούλιο,
(β) Οι Επαρχιακές Επιτροπές,
(γ) Οι Τοπικές Επιτροπές.
(2) Ο τρόπος και η διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών θα καθοριστούν με
Κανονισμούς που θα κατατεθούν στη Βουλή μέσα σε τρεις μήνες από την
ψήφιση του παρόντος Νόμου.
7.—(1) Ο αριθμός των μελών των Τοπικών Επιτροπών είναι αυτός που
καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα.
(2) Το γηραιότερο από τα μέλη κάθε Τοπικής Επιτροπής συγκαλεί ως
Προεδρεύων συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την εκλογή της.
(3) Κατά τη συνεδρίαση αυτή τα μέλη εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική
ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο,
το Γραμματέα και τον
Οικονομικό Διαχειριστή.

759

Ν. 71(Ι)/94

(4) Αξιωματούχοι των Τοπικών Επιτροπών εκλέγονται οι υποψήφιοι που
έχουν συγκεντρώσει τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό του μισού των
παρόντων. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή αξιωματούχου κατά τις δύο πρώτες
ψηφοφορίες, ακολουθεί τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος ό
οποίος συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.
(5) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας.
(6) Η Τοπική Επιτροπή συνέρχεται μία φορά κάθε δύο μήνες.
(7) Η Γραμματεία συγκαλείται από τον Πρόεδρο της σε τακτική συνεδρία
μία φορά το μήνα. Έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από τον Πρόεδρο της ή
όταν το ζητήσουν τρία μέλη της.
8.—(1) Με βάση τον τόπο της προσωρινής διαμονής των προσφύγων
εκλέγονται οι ακόλουθες Επαρχιακές Επιτροπές:
(α) Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας—Κερύνειας.
(β) Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού.
(γ) Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας.
(δ) Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου.)
(ε) Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου.
(2) Ο αριθμός των μελών των Επαρχιακών Επιτροπών είναι αυτός που
καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα. Οι Επαρχιακές Επιτροπές συνέρχονται σε
τακτική συνεδρία κάθε τέσσερις μήνες.
(3) Έκτακτη συνεδρία Επαρχιακής Επιτροπής
συγκαλείται από τον
Πρόεδρο της Γραμματείας της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν το ζητήσει το
ένα πέμπτο των μελών.
(4) Τα μέλη κάθε Επαρχιακής Επιτροπής εκλέγουν με το σύστημα της
απλής αναλογικής Γραμματεία, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Οικονομικό Διαχειριστή και επτά Μέλη.
(5) Για την εκλογή των αξιωματούχων της Γραμματείας των Επαρχιακών
Επιτροπών εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 7.
(6) Η Γραμματεία συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε τακτική συνεδρία μία
φορά το μήνα. Έκτακτη συνεδρία της Γραμματείας συγκαλείται από τον
Πρόεδρο της ή όταν το ζητήσουν τρία μέλη της.
9.—(1) Συνέρχεται παγκύπριο συνέδριο μία φορά το χρόνο. Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών, των Επαρχιακών
Επιτροπών και του Κεντρικού Συμβουλίου.
(2) Οι αποφάσεις του παγκύπριου συνεδρίου δεσμεύουν όλα τα όργανα και
τους αξιωματούχους της Ένωσης.
10.—(1) Το Κεντρικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από
την εκλογή του και εκλέγει με το σύστημα της απλής αναλογικής μεταξύ των
μελών του δεκαπενταμελή Εκτελεστική Γραμματεία, η οποία αποτελείται από
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Οικονομικό Διαχειριστή
και έντεκα Μέλη.
(2) Για την εκλογή των αξιωματούχων της Εκτελεστικής Γραμματείας
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 7.
11.—(1) Οι τακτικές συνεδρίες της Εκτελεστικής Γραμματείας πραγμα
τοποιούνται μία φορά το μήνα κατόπιν γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου
της.
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(2) ' Εκτακτη συνεδρία της Εκτελεστικής Γραμματείας συγκαλείται από τον
Πρόεδρο της ή όταν το ζητήσουν τρία μέλη της.
12.—(1) Το Κεντρικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον
Πρόεδρο της
Γραμματείας σε τακτική συνεδρία κάθε έξι μήνες. Σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του.
(2) Έκτακτη συνεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου συγκαλείται, όταν
ζητηθεί από το ένα πέμπτο των μελών ή από την Εκτελεστική Γραμματεία.
(3) Η πρόσκληση για τακτική συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς
όλα τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από
την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.
(4) Στις συνεδρίες του Κεντρικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος.
(5) Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων και των προνοιών των Κανονισμών
που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, το Κεντρικό Συμβούλιο
αποφασίζει ελεύθερο για τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής των
εργασιών του.
13.—(1) Το Κεντρικό Συμβούλιο εφορεύει τις δραστηριότητες της Ένωσης
και έχει πλήρη εξουσία για τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας
της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς
που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν.
(2) Το Κεντρικό Συμβούλιο ειδικότερα—
(α) Εκπροσωπεί μέσω του Προέδρου του την Ένωση ενώπιον αρχών,
(β) Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και παραστάσεις στην
Κύπρο και στο εξωτερικό για την άρση της έκρυθμης κατάστασης και
των συνεπειών της.
(γ) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ώστε να
διατηρείται η μνήμη των κατεχόμενων εδαφών και να ανυψώνεται το
αγωνιστικό φρόνημα του λαού.
(δ) Βρίσκεται σε τακτική επαφή με την Κυβέρνηση ,της Δημοκρατίας, με
διεθνείς οργανισμούς και με άτομα για ενημέρωση"σχετικάμετο_
εθνικό πρόβλημα και για προώθηση των κατάλληλων ενεργειών,
(ε) Συνεργάζεται με τις άλλες προσφυγικές οργανώσεις και σωματεία για
την προάσπιση των συμφερόντων των εκτοπισμένων,
(στ) Εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων πρακτικών και νομοθετικών
μέτρων για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης,
(ζ) Μέσω του Οικονομικού Διαχειριστή μεριμνά για την τήρηση λογα
ριασμών και την κατάρτιση ισολογισμού, προϋπολογισμού και απο
λογισμού, τους οποίους υποβάλλει για έλεγχο και έγκριση στο
Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να υποβάλλεται για έγκρι
ση μέχρι την 31η Οκτωβρίου του χρόνου που προηγείται του χρόνου
στον οποίο αναφέρεται. Το οικονομικό έτος αρχίζει την πρώτη ημέρα
του Ιανουαρίου. Αντίγραφο του προϋπολογισμού που εγκρίνεται
αποστέλλεται στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας,
(η) Συνάπτει δάνεια για τη χρηματοδότηση των σκοπών της Ένωσης,
(θ) Διορίζει το προσωπικό της Ένωσης και ασκεί πειθαρχικό έλεγχο
σ' αυτό.
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(ι) Εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής
τους αναγκαίους για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου Κανονι
σμούς,
(ια) Λαμβάνει γενικά όλα τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση των
σκοπών της Ένωσης και την προάσπιση των συμφερόντων των
εκτοπισμένων, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς
που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν.
14.—(1) Όλες οι αποφάσεις των οργάνων της Παγκύπριας Ένωσης
Προσφύγων λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
(2) Τα όργανα έχουν απαρτία, όταν παρίσταται το ένα δεύτερο των μελών
τους.
15. Το Παγκύπριο συνέδριο και τα επαρχιακά συνέδρια πραγματοποιούνται
κάθε χρόνο και ασχολούνται απαραιτήτως με το εθνικό θέμα και τα προσφυ
γικά προβλήματα.
16. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της Ένωσης
διενεργούνται ταυτόχρονα με τις εκάστοτε βουλευτικές εκλογές.
17. Η θητεία των μελών των οργάνων της Ένωσης διαρκεί όσο η θητεία
των Βουλευτών που εκλέχθηκαν κατά την ίδια ημερομηνία.
18.—(1) Η γενική διεύθυνση των εργασιών της Ένωσης ανατίθεται στον
Πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας. Το προσωπικό μπορεί είτε να
αποσπαστεί από τη δημόσια υπηρεσία είτε να προσληφθεί στην υπηρεσία της
Ένωσης ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.
(2) Η διάρθρωση των υπηρεσιών και του προσωπικού της Ένωσης αποφασί
ζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβού
λιο:
Νοείται ότι οι υπάλληλοι της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων που
εργοδοτούνται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου
θα συνεχίσουν να εργοδοτούνται από την Ένωση και θα τοποθετηθούν στην
ανάλογη θέση,< σύμφωνα με τα προσόντα που διαθέτουν, ενώ τα δικαιώματα
τους κατοχυρώνονται από την πρόσληψη τους στην υπηρεσία της Παγκύπριας
Επιτροπής Προσφύγων.
(3) Το υπόλοιπο προσωπικό της Ένωσης διορίζεται από το Κεντρικό
Συμβούλιο, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδει το Κεντρικό Συμβούλιο και
εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο και η Βουλή, οι οποίοι δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(4) Με τους πιο πάνω Κανονισμούς καταρτίζονται τα σχέδια υπηρεσίας κάθε
θέσης, καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, οι γενικοί όροι
υπηρεσίας των υπαλλήλων, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους, η άσκηση
πειθαρχικού ελέγχου και οτιδήποτε άλλο συναφές με τα πιο πάνω θέματα.
(5) Για τους σκοπούς του πιο πάνω εδαφίου ισχύουν κατ' αναλογίαν οι
διατάξεις του εκάστοτε περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των Κανονισμών
που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν.

"Λήψη
αποφάσεων.

Συνέδριο:

Χρόνος
εκλογής
των μελών
των οργάνων
της Ένωσης.
Διάρκεια
θητείας
των μελών
των οργάνων
της Ένωσης.
Προσωπικό
της Ένωσης.

ΜΕΡΟΣ IV—ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
19.
(2) Η ' Ενωση μπορεί να δέχεται δωρεές.

Χρηματοδό
τηση της
' Ενωσης.
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(3) Η Έ ν ω σ η μεριμνά για τον καταρτισμό ετήσιων προϋπολογισμών και
λογαριασμών, οι οποίοι ελέγχονται από το Γενικό, Ελεγκτή της Δημοκρατίας
και κ α τ ' άναλογίαν προς τους προϋπολογισμούς και λογαριασμούς των
νομικών προσώπων
δημόσιου δικαίου,
κατατίθενται
στη Βουλή των
Αντιπροσώπων.
Έκδοση
20.—(1) Το Κεντρικό Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει στο Υπουργικό
Κανονισμών. Συμβούλιο για έγκριση κανονισμούς για την
καλύτερη εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος Νόμου και καθορίζει καθετί που, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου, πρέπει ή μπορεί να καθοριστεί.
(2) Οι πιο πάνω Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων
99 του 1989 για έγκριση και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 των περί Καταθέσεως
227 του 1990. σ τ η βουλή των Αντιπροσώπων
των Κανονισμών που
Εκδίδονται με
Εξουσιοδότηση Νόμου Νόμων του 1989 και 1990.
Τήρηση
πρακτικών.

21. Σε όλες τις συνεδρίες των οργάνων της Έ ν ω σ η ς ο Γραμματέας
φροντίζει για την τήρηση πρακτικών τα οποία υπογράφει ο Πρόεδρος και ο
Γραμματέας τοϋ οργάνου.

'Εναρξη
λειτουργίας
της Ένωσης.

23. Η Παγκύπρια Έ ν ω σ η Προσφύγων αρχίζει να λειτουργεί από την
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και αναλαμβάνει μέσα
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 Προσύγων, την οποία και διαδέχεται πλήρως.
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
( Ά ρ θ ρ ο 7)
Αριθμός μελών Τοπικών Επιτροπών
Μέχρι
Μέχρι
Πέραν
Πέραν

300 πρόσφυγες
. .
1.000 πρόσφυγες . .
από 1.000 πρόσφυγες
από 3.000 πρόσφυγες

7
43
17
21

μέλη
μέλη
μέλη
μέλη.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
( Ά ρ θ ρ ο 8)
Αριθμός μελών Επαρχιακών Επιτροπών
Επαρχιακή
Επαρχιακή
Επαρχιακή
Επαρχιακή
Επαρχιακή

Επιτροπή
Επιτροπή
Επιτροπή
Επιτροπή
Επιτροπή

Λευκωσίας—Κερύνειας
Λεμεσού
Λάρνακας
Αμμοχώστου . .
Πάφου
. .

45
45
45
45
25

μέλη
μέλη
μέλη
μέλη
μέλη.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

