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Ο περί Αναγνωρίσεως του Απελευθερωτικού Αγώνα του Κυπριακού Λαού 1955—1959 και 
της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

48 του 1987. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου 
με την 
κροσθήκη 
νέων άρθρων. 

Αριθμός 22(1) του 1993 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ 1955—1959 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ (ΕΟΚΑ) ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνωρίσεως του Απελευθε
ρωτικού Αγώνα του Κυπριακού Λαού 1955—1959 και της Εθνικής Οργάνωσης 
Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 και θα 
διαβάζεται μαζί με τον περί Αναγνωρίσεως του Απελευθερωτικού Αγώνα του 
Κυπριακού Λαού 1955—1959 και της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνι
στών (ΕΟΚΑ) Νόμο του 1987 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Αναγνωρίσεως του Απελευθερωτικού Αγώνα του Κυπριακού Λαού 1955— 
1959 και της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) Νόμοι του 
1987 και 1993. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των 
ακόλουθων νέων ορισμών: 

«'Επιτροπή' σημαίνει τη σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο καθιδρυό
μενη Επιτροπή Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Μελών της ΕΟΚΑ· 

'Μητρώο' σημαίνει το σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο τηρούμενο 
Μητρώο Μελών της ΕΟΚΑ.». 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 
4 αυτού, των ακόλουθων τριών νέων άρθρων και με την αναρίθμηση των 
υφιστάμενων άρθρων 5 και 6 σε άρθρα 8 και 9, αντίστοιχα. 

5.—(1) Καθιδρύεται πενταμελής Επιτροπή, η Οποία καλείται 
Επιτροπή Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Μελών της ΕΟΚΑ, 
αρμόδια για τον καταρτισμό και την τήρηση Μητρώου Μελών της 
ΕΟΚΑ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από 
το Υπουργικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους, εξαιρουμένου του 
Υπουργού, επικυρώνεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Στην 
Επιτροπή συμμετέχει ένας Υπουργός ως Πρόεδρος, ενώ δύο τουλά
χιστον μέλη της πρέπει να υπήρξαν αγωνιστές—τομεάρχες της 
ΕΟΚΑ. 

(2) Καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο,Μελών της ΕΟΚΑ στο 
οποίο η εγγραφή γίνεται με διαδικασία και με κριτήρια που θα 
καθοριστούν με Κανονισμούς. 

«Επιτροπή 
Καταρτισμού 
και Τήρησης 
Μητρώου 
Μελών της 
ΕΟΚΑ. 
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Απονομή 
τιμητικού 
διπλώματος 
και μεταλ
λίου σε μέλη 
εγγεγραμμένα 
στο Μητρώο. 

Συντάξεις και 
επιδόματα 
αγωνιστών 
της ΕΟΚΑ. 

6. Σε κάθε μέλος της ΕΟΚΑ που είναι εγγεγραμμένο στο 
Μητρώο απονέμεται, έπειτα από απόφαση του Υπουργικού Συμ
βουλίου, τιμητικό δίπλωμα και τιμητικό μετάλλιο της Δημοκρατίας 
σε αναγνώριση της προσφοράς του στον απελευθερωτικό αγώνα 
του κυπριακού λαού του 1955—1959: 

Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση αναφέρεται ο συγκεκριμένος 
κλάδος στον οποίο συμμετείχε το μέλος (ΕΟΚΑ—ΠΕΚΑ—ΑΝΕ). 

7. Η Επιτροπή, μέσα σε δύο μήνες από τη συγκρότηση της, 
οφείλει να υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο εισηγήσεις για την 
αναθεώρηση των συντάξεων και των έκτακτων επιδομάτων που 
παρέχονται στους αναπήρους του απελευθερωτικού αγώνα και 
στους εξαρτώμενους των πεσόντων και των θυμάτων του. Πρόσθετα 
η Επιτροπή υποβάλλει εισηγήσεις στην Εκτελεστική Εξουσία με 
σκοπό να θεωρηθεί πραγματική υπηρεσία στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα ο χρόνος τον οποίο ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ απώλεσε λόγω 
της συμμετοχής του στον αγώνα. Η Επιτροπή εισηγείται επίσης 
μεταξύ άλλων μέτρα απότισης και απονομής τιμής στους αγωνι
στές, καθώς και τρόπους διαφώτισης του λαού για τον εθνικο
απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ.». 


