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Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή Αρμο
διότητες και Άλλα Συναφή θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημο
σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

7(1) του 1994 
22(1) του 1996. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 54(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΟΜΗ, ΑΡΜΟ

ΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων "ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύ

γων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Αλλα Συναφή 
Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, 
Αρμοδιότητες και Αλλα Συναφή Θέματα) Νόμους του 1994 και 1996 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύ
γων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Αλλα Συναφή 
Θέματα) Νόμοι του 1994 μέχρι 1997. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό 
στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου ορισμού: 

«'Υπουργός' σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.». 
3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

άρθρο: 
5. Μέλη της Ένωσης δύνανται να είναι— 
(α) Όλοι οι πρόσφυγες. 
(β) Όλα τα πρόσωπα τα οποία κατάγονται εξ αρρενογονίας 

από πρόσφυγα, 
νοουμένου ότι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλι
κίας τους.». 

4. Η παράγραφος (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 13 του βασικού νόμου 
τροποποιείται— 

(α) Με την προσθήκη σε αυτή αμέσως μετά τη λέξη «υποβάλλει» (τρίτη 
γραμμή) των λέξεων «μέσω του Υπουργού». 
Με την αντικατάσταση των λέξεων «μέχρι την 31η Οκτωβρίου» (έκτη 
γραμμή) με τις λέξεις «πριν από την εκπνοή», 

άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

«Μέλη 
της Ένωσης. 

(β) 

5. Το 
άρθρο: 
«Χρόνος 
εκλογής 
των μελών 

16. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της 
Ένωσης διενεργούνται ταυτόχρονα με τις εκλογές που διεξάγο

των οργάνων νται εκάστοτε για την ανάδειξη Χωριτικών Επιτροπών.». 
της Ένωσης. 
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6. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Αντικατάσταση 
, Q ^ του άρθρου 17 
Ορθρο: τ ο υ βασικού 
«Διάρκεια 17. Η θητεία των μελών των οργάνων της Ένωσης είναι πενταε νό^ου· 
των μελών τ ι ί ς κ ο α aQX^£L α π ο τ τ 1 ν ημέρα της εκλογής τους.». 
των οργάνων 
της Ένωσης. 

7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την τροποποίηση 
.. , , » ς Λ / Λ , _ του άρθρου 22 

αντικατάσταση της τέλειας στο τέλος αυτού με διπλή τέλεια και με την προ του βασικου 
σθήκη σε αυτό της ακόλουθης επιφύλαξης: νόμου. 

«Νοείται ότι, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τη διεξαγωγή των πρώ
των εκλογών, τα μέλη της Προσωρινής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους, 
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Οικονομικό Διαχει
ριστή, για να ασκούν καθήκοντα, αντίστοιχα, με εκείνα των αντίστοιχων 
αξιωματούχων της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ένωσης.». 
8. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Αντικατά

, Q στάση 
Ορθρο: τ ο υ άρθρου 23 

του βασικού 
«Έναρξη 23. Η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων αρχίζει να λειτουργεί νόμου. 
ίη^Έ^οοης. α π ό τ η ν ^ΜΕΟομηνία της ανάδειξης των πρώτων αιρετών μελών 

των οργάνων της και αναλαμβάνει μέσα σε ένα μήνα από την ημε
ρομηνία αυτή να υποδείξει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν σε 
οποιαδήποτε επιτροπή, όργανο ή κυβερνητικό σώμα: 

Νοείται ότι, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την ανάδειξη 
των πρώτων αιρετών μελών των οργάνων της Παγκύπριας Ένωσης 
Προσφύγων, η Προσωρινή Επιτροπή έχει εξουσία να ασκεί τα κα
θήκοντα της προβλεπόμενης στο άρθρο 10 Εκτελεστικής Γραμμα
τείας, καθώς και τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Κεντρικού 
Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 13.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


