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Ο περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Τιμής και Παροχής Ωφελημάτων προς 
τους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και προς τους Εξαρτωμένους τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 196(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1974 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008 
 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 
120(Ι) του 2008. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης 
Ημέρας Μνήμης και Τιμής και Παροχής Ωφελημάτων προς τους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και 
προς τους Εξαρτωμένους τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Αναγνώρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Τιμής και Παροχής Ωφελημάτων 
προς τους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και προς τους Εξαρτωμένους τους Νόμο του 2008 (που 
στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Τιμής 
και Παροχής Ωφελημάτων προς τους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και προς τους Εξαρτωμένους 
τους Νόμοι του 2008 και 2020. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου.  

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α) Με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «Εξαρτώμενος» της φράσης 
«Ομήρου Πολέμου» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «μη 

στρατευσίμου/αμάχου 1974»  

   

 (β) με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «Μητρώο» της φράσης «Ομήρων 
Πολέμου 1974» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «μη στρατευσίμων/αμάχων 

1974» και 

   

 (γ) με την αντικατάσταση του όρου «Όμηρος Πολέμου» (πρώτη γραμμή), με τον 
όρο «μη στρατεύσιμος/άμαχος 1974». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά τη φράση «μη στρατεύσιμων/άμαχων» (δεύτερη γραμμή), του αριθμού «1974» και τη διαγραφή 
της φράσης «προσώπων που διετέλεσαν όμηροι πολέμου» (τρίτη γραμμή).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


