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Ό περί Κυπριακού ΈρυθροΟ Σταύρου Νόμος του 1967, εκδίδεται δια δη
μοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 39 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Κυπριακού 'Ερυθρού Συνοπτικός 
Σταύρου Νόμος του Ί967. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— 

«Κανονισμοί» σημαίνει τους εκάστοτε έν Ίσχύϊ δυνάμει τοΰ πα
ρόντος Νόμου Κανονισμούς του Κυπριακού Έρυθροΰ Σταύρου' 

«Κλάδος» σημαίνει τον Κλάδον του Βρεττανικοΰ 'Ερυθρού Σταύ
ρου ό όποιος λειτουργεί έν τη Κυπριακή Δημοκρατία άπό τίνων 
ετών' 

«Κυπριακός 'Ερυθρός Σταυρός» σημαίνει τον υπό του άρθρου 3 
καθιδρυόμενον Κυπριακόν Έρυθρόν Σταυρόν 

«Συμβούλιον.* σημαίνει το ύπό του άρθρου 7 προνοούμε;ον Συμ
δούλιον 

«Συνθήκαι τής Γενεύης» σημαίνει τάς έν τω Πίνακι του περί 
των Συνθηκών τής Γενεύης Κυρωτικού Νόμου του 1966 εκτιθεμένας 40. τοθΐ966. 
Συνθήκας. 
3. Προς τον σκοπόν τής συνεχίσεως και εκπληρώσεως τ ώ ν έ ν τω Σύστασις 

άρθρω 4 εκτιθεμένων αντικειμενικών σκοπών, οι άξιωματουνοι και τά Κυ,;τΡιο:κοι> 

μέλη του Κλάδου και άπαντα τα πρόσωπα τα οποία δυνατόν να κα Σταυροο 
ταστώσιν εφεξής μέλη του Κυπριακού 'Ερυθρού Σταύρου συμφώνως ώςνομικοΰ 
προς τον παρόντα Νόμον ή τους Κανονισμούς διά του παρόντος συνι προσώπου, 
στώσι νομικόν πρόσωπον ύπό την έπωνυμίαν Κυπριακός 'Ερυθρός 
Σταυρός, το όποιον θά έχη διηνεκή διαδοχήν και έπίσημον σφρα
γίδα και έζουσίαν δπως ένάγη και ένάγηται ύπό την ώς νομικού 
προσώπου έπωνυμίαν του και δπως κτάται, κατέχη και διαθέτη κινη
τήν και άκίνητον Ίδιοκτησίαν. 

4.—(1) Οι αντικειμενικοί σκοποί τοΰ Κυπριακού 'Ερυθρού Σταυ Άντικειμε-
ρου θά είναι νά επιδίδεται και νά βοηθή εις έργασίαν προς βελτίω- νικοί σκοποί, 
σιν τής υγείας, πρόληψιν ασθενειών και άνακούφισιν έκ τού πόνου 
άνά την ύφήλιον έν καιρώ ειρήνης ή πολέμου. 
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'λναγνώρισις 
τοΰ Κυπριακοΰ 
ΈρυθροΟ 
Σταύρου ώς 
Σώματος 'Εθε
λοντικής 
Βοηθείας. 

Σεβασμός της 
ανεξαρτησίας 
καί της εθε
λοντικής 
φύσεως τοΰ 
Κυπριακού 
'ΕρυθροΟ 
Σταύρου. 

Διοίκησις. 

Κανονισμοί. 

Χρήσις τοΰ 
εμβλήματος 
άνευ εξουσιο
δοτήσεως. 

(2) Κατά τήν έπιδίωξιν τών έν τώ έόαφίω (1) αναφερομένων άν
•ι ι.ιοιμΜ ικών σκοπών ό Κυπριακός Ε ρ υ θ ρ ό ς Σ τ α υ ρ ό ς δεν θα κάμνν) 
οιανδήποτε δυσμενή διάκρισιν βασιζόμενη ν έττί φύλου, φυλής, εθνικό
τητος, θρησκείας ή πίστεως, πολιτικών πεποιθήσεων ή οιωνδήποτε 
άλλων παρομοίων κριτηρίων και θά ενεργή συμφώνως προς το πνεύ
μα και τάς α ρ χ ά ς των Συνθηκών τής Γενεύης. 

5 . Ό Κυπριακός 'Ερυθρός Σταυρός δια τοΰ παρόντος αναγνωρί
ζεται ύπό τής Κυπριακής Δημοκρατίας ώς Σ ώ μ α Εθελοντ ικής Βοη
θείας έπικουρικόν τών δημοσίων αρχών διά τε τους σκοπούς τών 
Συνθηκών τής Γενεύης καί άλλως καί θά δικαιούται, συμφώνως προς 
τάς Συνθήκας τής Γενεύης, νά χρησιμοποιή το έρα?νδικόν έμβλημα 
ερυθρού σταυρού επί λευκού εδάφους το όποιον σχηματίζεται δι' αν
τιστροφής τών Ε λ β ε τ ι κ ώ ν Όμοσπονδ ιακών χρωμάτων. 

6 . Ή ανεξαρτησία καί ή εθελοντική φύσις τοΰ Κυπριακού Ε ρ υ 
θρού Σ τ α υ ρ ο ύ θά τυγχάνωσι πάντοτε σεβασμού συμφώνως προς την 
σχετικήν προς εθνικά σώματα ερυθρού σταυρού άπόφασιν ή οποία 
υίοθετήθη ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών τήν 
Δεκάτην Έ ν ά τ η ν Νοεμβρίου του 1946. 

7.—(1) Ό Κυπριακός 'Ερυθρός Σ τ α υ ρ ό ς διοικείται ύπό Συμβου
λίου συνιστώμενου συμφώνως προς τους Κανονισμούς. Το Συμβού
λιον δύναται άπό καιρού εις καιρόν νά διορίζη Έκτελεστ ικήν Έ π ι 
τροπήν. εχουσαν τοιαύτας εξουσίας καί τοιαύτα καθήκοντα ώς ήθε
λον καθορισθή ύπό τών Κανονισμών. 

(2) Τά πρώτα μέλη τού Συμβουλίου θά είναι τά πρόσωπα τά 
όποια ευθύς πρό τής ενάρξεως τής ισχύος του παρόντος Νόμου είναι 
οι αξιωματούχοι καί τά μέλη τής Εκτελεστ ικής 'Επιτροπής τοΰ 
Κλάδου. 

8 . 'Ως οιόν τε τάχιον μετά τήν εναρξιν τής ισχύος τοΰ παρόντος 
Νόμου, το Συμβούλιον θά έκδώση Κανονισμούς διά τήν διαχείρισιν 
τών υποθέσεων τοΰ Κυπριακού Ε ρ υ θ ρ ο ύ Σταυρού καί τήν έκπλήρω
σιν τών αντικειμενικών αυτού σκοπών, περιλαμβανομένων Κανονι
σμών προνοούντων— 

(α) δπως ουδείς πολίτης τής Κυπριακής Δημοκρατίας άποκλει
σθή τοΰ νά καταστή μέλος τοΰ Κυπριακού Έ ρ υ θ ρ ο ΰ Σταύ
ρου διά λόγους φυλής, τάξεως, φύλου, θρησκείας, ή πίστεως, 
ή πολιτικών πεποιθήσεων' . 

(β) δπως άπαντα τά μέλη καί οι έταΐροι τοΰ Κυπριακοΰ Έρυθροΰ 
Σταυρού άντιπροσωπεύωνται εις το Συμβούλιον. 

Οιοσδήποτε τών Κανονισμών δύναται άπό καιρού εις καιρόν νά 
υφίσταται τροποποιήσεις ή προσθήκας ή νά καταργηθή ύπό του Συμ
βουλίου καί οίοιδήποτε νέοι Κανονισμοί δύνανται άπό καιροΰ εις 
καιρόν νά έκδοθώσι κατά τον αυτόν τρόπον. 

9.— (1) 'Απαγορεύεται ή ύφ' οιουδήποτε προσώπου, άλλου τών 
δυνάμει τοΰ άρθρου 5 τοΰ παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τών δια
τάξεων τών Συνθηκών τής Γενεύης εξουσιοδοτημένων, χρήσις δι' οι
ονδήποτε σκοπόν τοΰ έν τω άρθρω 5 τοΰ παρόντος Νόμου αναφερο
μένου εμβλήματος τοΰ έρυθροΰ σταυροΰ έπί λευκού εδάφους, ή τών 
εμβλημάτων τής ερυθράς ημισελήνου ή έρυθροΰ λέοντος καί ήλιου 
έπί λευκοΰ εδάφους, ή οιωνδήποτε παραποιήσεων αυτών, ή τών λέ
ξεων «ερυθρός σταυρός». 
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(2) Παν πρόσωπον το όποιον παραβαίνει τάς διατάξεις του εδα
φίου (1) είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει κα
ταδίκης του, είς χρηματικήν ποινήν μη ύπερδαίνουσαν τάς πεντή
κοντα λίρας ή είς φυλάκισιν δια περίοδον μη ύπερβαίνουσαν τους 
εξ μήνας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρη
ματικής τοιαύτης. 

10. Κατά την ήμερομηνίαν ενάρξεως τής Ισχύος του παρόντος Μεταδίέασίς 
Νόμου— το° ένεργη

, \ ν > » > > Λ Λ « " c < .» τικοΟ, τ ο ϋ ττα

(α) άπαν το ενεργητικόν και παθητικον και απασα ή κινητή η θητικοϋ, κ.λ.π. 
ακίνητος ιδιοκτησία του Κλάδου θά μεταβιβασθώσι και πε τοϋ Κλάδου, 
ριέλθωσιν είς τόν Κυπριακόν Έρυθρόν Σταυρόν δυνάμει τοΟ 
παρόντος άρθρου και άνευ περαιτέρω πράξεως τίνος, ό δε 
Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός θά £χη άπάσας τάς άπαιτου
μένας εξουσίας ϊνα λάβη κατοχήν, έγγραφη έπ' όνόματί του, 
ανάκτηση, διαχειρίζηται και διαθέτη το τοιούτον ενεργητι
κόν και τήν τοιαύτην κινητήν ή άκίνητον ίδιοκτησίαν και 
εξόφληση τό τοιούτο παθητικον 

(β) πάν εγγραφον, γραμμάτιον καΐ πάσα πράξις και σύμβασις 
έν ίσχύϊ ευθύς προ τής ημερομηνίας τής ενάρξεως τής ισχύ
ος του παρόντος Νόμου τής οποίας ό Κλάδος εΐναι ένδιαφε
ρόμενον μέρος θά εχη πλήρη ίσχύν κατά ή υπέρ του Κυ
πριακού Ερυθρού Σταύρου και θά τυγχάνη πλήρους και 
αποτελεσματικής εφαρμογής ώς έάν ό Κυπριακός 'Ερυθρός 
Σταυρός ήτο, αντί τοϋ Κλάδου, ένδιαφερόμενον μέρος' 

(γ) οι αξιωματούχοι του Κλάδου θά διατηρήσωσιν είς τόν Κυ
πριακόν Έρυθρόν Σταυρόν αντίστοιχα αξιώματα μέχρις 
δτου γίνη διάφορος πρόνοια συμφώνως προς τους Κανονι
σμούς, τά δέ Μέλη, οι Ισόβιοι 'Εταίροι και οί Έταΐροι τοΰ 
Κλάδου θά καταστώσιν αντιστοίχως Μέλη, 'Ισόβιοι Εταίροι 
και Εταίροι τοΟ Κυπριακού 'Ερυθροί) Σταυρού, τηρούμενης 
δμως πάσης διατάξεως των Κανονισμών. 

1 1 . Ή ίσχύς τού παρόντος Νόμου άρχεται είς ήμερομηνίαν όρι Ημερομηνία 
σθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά Γνωστοποιήσεως ενάρξεως 
δημοσιευομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. ισχύος. 


