
Ο περί της Αναγνώρισης της Προσφοράς των Κυπρίων Εθελοντών κατά το Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 203(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  

ΠΟΛΕΜΟ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αναγνώρισης της Προσφοράς των Κυπρίων 
Εθελοντών κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο Νόμος του 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—   Ερμηνεία. 

"Κύπριοι Εθελοντές" σημαίνει τους Κύπριους, οι οποίοι κατετάγησαν στις Ένοπλες Συμμαχικές 
Δυνάμεις της Μεγάλης Βρετανίας ή στο Κυπριακό Σύνταγμα ή στην Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη ή στις 
ένοπλες δυνάμεις των άλλων συμμαχικών χωρών, μεταξύ της 3ης Σεπτεμβρίου 1939 και της 15ης 
Αυγούστου 1945, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, και υπηρέτησαν σε αυτές σε 
οποιοδήποτε χρόνο κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο· 

 

"Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή που καθιδρύεται με το άρθρο 6 στον παρόντα Νόμο·  

"Μητρώο" σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου τηρούμενο Μητρώο Κυπρίων 
Εθελοντών. 

 

3. Με τον παρόντα Νόμο αναγνωρίζεται η προσφορά των Κυπρίων Εθελοντών στον αγώνα υπέρ της 
ελευθερίας και ειρήνης κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Αναγνώριση της 

προσφοράς των 

Κυπρίων 

Εθελοντών κατά το 

Β' Παγκόσμιο 

Πόλεμο. 

 

4. Για την έμπρακτη απόδοση από την Κυπριακή Δημοκρατία της οφειλόμενης τιμής προς τους 
Κυπρίους Εθελοντές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, που πολέμησαν υπέρ της ελευθερίας και της 
παγκόσμιας ειρήνης, καθιερώνεται η 8 Μαΐου κάθε χρόνου ως ημέρα μνήμης και τιμής. 

  Καθιέρωση της 

8ης   Μαΐου ως 

ημέρας  μνήμης και 

τιμής. 

5. Στους Κύπριους Εθελοντές απονέμονται ηθικές αμοιβές, όπως θα καθοριστεί.   Απονομή 

  ηθικών αμοιβών. 

6.—(1) Καθιδρύεται επταμελής επιτροπή, η οποία καλείται Επιτροπή Καταρτισμού και Τήρησης 
Μητρώου Κυπρίων Εθελοντών, που είναι αρμόδια για τον καταρτισμό και την τήρηση Μητρώου Κυπρίων 
Εθελοντών και Αρχείου Στοιχείων καθώς και για υποβολή εισηγήσεων για τη διαφύλαξη της μνήμης και 
την απόδοση τιμής στους Κυπρίους εθελοντές. 

  Επιτροπή 

  Καταρτισμού 

  και Τήρησης 

  Μητρώου 

  Κυπρίων 

  Εθελοντών. 

(2) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο έξι 

ετών: 

 

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επαναδιορίσει τον πρόεδρο και τα μέλη ή 
οποιοδήποτε από αυτούς για ακόμη μία περίοδο μόνο. 

 

(3) Δύο τουλάχιστο μέλη διορίζονται από κατάλογο προσώπων που υποβάλλεται από τις οργανώσεις 

των εθελοντών. 
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Μητρώο Κυπρίων 

Εθελοντών. 
7. Η Επιτροπή καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Κυπρίων Εθελοντών κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στο 

οποίο η εγγραφή γίνεται με διαδικασία και με κριτήρια που θα καθοριστούν. 

Εισηγήσεις 

Επιτροπής 

σχετικά με 

συντάξεις 

Κυπρίων 

Εθελοντών. 

8. Η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο εισηγήσεις για τις εκάστοτε 
παρεχόμενες στους Κυπρίους Εθελοντές ή τους εξαρτώμενους τους παροχές, συντάξεις ή βοηθήματα. 

 

Κανονισμοί. 9. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου, χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού. 
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