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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2528 της 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Αναγνώρισης και Καθιέρωσης της 15ης Ιουλίου ως Ημέρας της 
Δημοκρατίας και Ημέρας Μνήμης και Τιμής προς όσους έπεσαν ή αγωνίστηκαν 
προασπίζοντας τη Δημοκρατία και εναντίον του προδοτικού πραξικοπήματος της 15ης 
Ιουλίου, 1974, Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 152 του 1990 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 

ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ 
ΟΣΟΥΣ ΕΠΕΣΑΝ Ή ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟ
ΠΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης και 
Καθιέρωσης της 15ης Ιουλίου ως Ημέρας της Δημοκρατίας και Ημέρας 
Μνήμης και Τιμής προς όσους έπεσαν ή αγωνίστηκαν προασπίζοντας τη 
Δημοκρατία και εναντίον του προδοτικού πραξικοπήματος της 15ης 
Ιουλίου, 1974, Νόμος του 1990. 

2. «Μαχητές της αντίστασης» σημαίνει τους πολεμιστές, τους αγωνι
στές, τους νεκρούς και τα θύματα του προδοτικού πραξικοπήματος και 
όσους αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία εναντίον του πραξικοπήματος. 

«προδοτικό πραξικόπημα» σημαίνει την ένοπλη ενέργεια για την 
ανατροπή της έννομης τάξης που εκδηλώθηκε στις 15 Ιουλίου, 1974. 

3. Για την έμπρακτη απόδοση από την Κυπριακή Πολιτεία τιμής προς 
τους μαχητές της αντίστασης η 15η Ιουλίου κάθε χρόνου αναγνωρίζεται 
και καθιερώνεται ως επέτειος της Δημοκρατίας. 

4. Κάθε χρόνο θα γίνεται στις 15 Ιουλίου από την πολιτεία επίσημη 
παγκυπρια εκλήλωση προς τιμή των μαχητών της αντίστασης. 

5. Στους μαχητές της αντίστασης απονέμονται ηθικές αμοιβές, όπως 
ήθελε καθοριστεί. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Αναγνώριση 
και καθιέρωση 
της 15ης 
Ιουλίου ως 
επετείου της 
Δημοκρατίας. 
Τιμητική 
εκδήλωση 
της πολιτείας 
για τη 
15η Ιουλίου. 
Απονομή 
ηθικών 
αμοιβών. 
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Σημασία 6. Η σημασία του αγώνα της αντίστασης υπέρ της δημοκρατίας θα 
αγώνα για αναλύεται και θα επεξηγείται στους μαθητές όλων των σχολείων της 
αντίσταση και Α , . , , , ~ , , , 
δημοκρατία. Δημοκρατίας της Κύπρου, συμφωνά με οδηγίες του Υπουργείου 

Παιδείας, όπως θα καθοριστεί. 
Κανονισμοί. 7.—(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την καλύ

τερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και καθορίζει κάθε 
τι που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου πρέπει ή μπορεί να 
καθοριστεί, 

(β) Οι πιο πάνω Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπρο
99 του 1989. σώπων για έγκριση και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του περί 

Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που 
Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου του 1989. 


