
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΟΜΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ 

        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

    71(Ι) του 1994 

    22(Ι) του 1996 

    54(Ι) του 1997 

    76(Ι) του 1999 

  123(Ι) του 1999 

  117(Ι) του 2001 

  137(Ι) του 2001 

  53Α(Ι) του 2002 

    58(Ι) του 2005 

    40(Ι) του 2008. 

1.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παγκύπριας 

Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, 

Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, 

Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) 

Νόμους του 1994 έως 2008 (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 

Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, 

Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι του 1994 

έως 2009. 

 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού νόμου. 

2.    Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη σ’  αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

  

        «΄καθορισμένη θέση΄ σημαίνει θέση που καθορίζεται ως 

τέτοια από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 

18Α του παρόντος Νόμου.». 
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Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη νέου 

άρθρου. 

3.    Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το άρθρο 18 αυτού, του ακόλουθου νέου 

άρθρου 18Α: 

  

 «Θέση που 

συνεπάγεται 

άμεση ή έμμεση 

συμμετοχή στην 

άσκηση 

δημόσιας 

εξουσίας και στη 

διαφύλαξη των 

γενικών 

συμφερόντων 

του κράτους. 

18Α.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 

άρθρου 18, θέση που συνεπάγεται άμεση 

ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση 

δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη 

των γενικών συμφερόντων του κράτους, 

καθορίζεται ως τέτοια με Διάταγμα του 

Υπουργικού Συμβουλίου που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας.». 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.050.070.2009 

ΟΠ/ΜΑΧ/23.01.050.070.2009 
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