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Ο περί Αναγνωρίσεως του Απελευθερωτικού Αγώνα του Κυπριακού Λαού 1955— 
1959 και της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών (Ε.Ο.Κ.Α.) Νόμος του 1987 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 48 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ 1955—1959 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩ
ΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ (Ε.Ο.Κ.Α.) 

Επειδή αριθμός νομοθετημάτων παρέχουν ωφελήματα, αποζημιώσεις, 
επιδόματα, ορισμένη ή μερική επαγγελματική αποκατάσταση, ηθική 
αναγνώριση και αποτίουν φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους 
πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του ιερού 
Απελευθερωτικού Αγώνα, 

Και επειδή πλείστα όσα μνημεία ανεγέρθησαν προς τιμή των αγω
νιστών της Ε.Ο.Κ.Α. 1955—1959 και έχουν αναληφθεί από τη Δημο
κρατία έργα συντηρήσεως μουσείων και χώρων που σχετίζονται με τον 
Απελευθερωτικό Αγώνα 1955—1959, 

Νυν, διά ταύτα η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνωρίσεως του 
Απελευθερωτικού Αγώνα του Κυπριακού Λαού 1955—1959 και της 
Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών (Ε.Ο.Κ.Α.) Νόμος του 1987. 

2. «Ε.Ο.Κ.Α.» σημαίνει την Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών 
και περιλαμβάνει τις Οργανώσεις Π.Ε.Κ.Α. (Πολιτική Επιτροπή 
Κυπριακού Αγώνα) και Α.Ν.Ε. (Άλκιμος Νεολαία Ε.Ο.Κ.Α.). 

3.—(α) Αναγνωρίζεται ο απελευθερωτικός αγώνας του Κυπριακού 
λαού 1955—1959. 

(β) Αναγνωρίζεται η Ε.Ο.Κ.Α. ως η δράσασα οργάνωση κατά τον 
απελευθερωτικό αγώνα του Κυπριακού λαού 1955—1959 και δημιουργός 
του αγώνα τούτου. 

4.—(α) Για την έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης από τη Δημο
κρατία της Κύπρου τιμής στους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους 
νεκρούς και τα θύματα του ιερού απελευθερωτικού αγώνα καθιερώνεται 
ετήσιος παγκύπριος εορτασμός η 1η Απριλίου, επέτειος έναρξης του 
αγώνα. 

(β) (ι) Ανεγείρονται μνημεία της καθολικής συμμετοχής του λαού μας 
στον απελευθερωτικό αγώνα αντάξια των αγώνων και θυσιών του, 
σύμβολα της ομοψυχίας του και σύμβολα του πνεύματος της ελευθερίας. 

(ιι) Η δαπάνη συντηρήσεως των μνημείων προς τιμή των πεσόντων 
μαχητών του αγώνα θα καταβάλλεται από τη Δημοκρατία. 

Προοίμιο. 
Ελληνικοί 
Κοινοτικοί 
Νόμοι: 
12 του 1961 
4 του 1962 

17 του 1962 
4 του 1964 

και Νόμοι 
6 του 1966 
48 του 1967 
59 του 1969 
43 του 1971 
41 του 1972 
26 του 1975 
70 του 1978 
71 του 1980 
49 του 1982 
23 του 1984 
48 του 1961 
1 του 1970. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Αναγνώριση 
Αγώνα και 
Ε.Ο.Κ.Α. 

Παγκόπριος 
εορτασμός και 
ανέγερση 
μνημείων. 
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Απονομή 
ηθικών 
αμοιβών. 
Κανονισμοί. 

(iu) Το «Μνημείον της Ελευθερίας» στον Προμαχώνα Λευκωσίας 
αναγνωρίζεται ως το «Μνημείον του Αγώνος της Ε.Ο.Κ.Α.» και ανα
φορικά προς τούτο θα καταβάλλεται επιπροσθέτως και η δαπάνη 
διαμορφώσεως του χώρου. 

5. Στους νεκρούς του ιερού απελευθερωτικού αγώνα απονέμονται 
ηθικές αμοιβές ως θέλει καθορισθεί. 

6.—(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την καλύ
τερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και καθορίζει κάθε 
τι που δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου πρέπει ή μπορεί να 
καθορισθεί. 

(β) Κανονισμοί γινόμενοι με βάση τον παρόντα Νόμο κατατίθενται 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μέσα σε τριάντα ημέρες αφότου γίνει 
η κατάθεση τους η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν 
τροποποιήσει ή ακυρώσει τους κατατεθέντες Κανονισμούς στο σύνολο 
τους ή μερικώς τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω 
προθεσμίας δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας 
και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσης τους. Σε 
περίπτωση τροποποίησης τους στο σύνολο τους ή μερικώς από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοί δημοσιεύονται στην επίσημη εφημε
ρίδα της Δημοκρατίας ως ήθελαν τροποποιηθεί απ* αυτήν και τίθενται 
σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσης τους. 


