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Ο περί Αναγνώρισης και Καθιέρωσης της 20ής Ιουλίου ως Ημέρας Μνήμης και 
Τιμής προς όσους Έπεσαν ή Αγωνίστηκαν Προασπίζοντας τη Δημοκρατία της 
Κύπρου, Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 153 του 1990 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 

ΤΗΣ 20ής ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ 
ΟΣΟΥΣ ΕΠΕΣΑΝ Ή ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης και 
Καθιέρωσης της 20ής Ιουλίου ως Ημέρας Μνήμης και Τιμής προς όσους 
Έπεσαν ή Αγωνίστηκαν Προασπίζοντας τη Δημοκρατία της Κύπρου, 
Νόμος του 1990. 

2. «Μαχητές της Δημοκρατίας» σημαίνει τους πολεμιστές, τους αγω
νιστές, τους αγνοούμενους, τους νεκρούς και τα θύματα των αγώνων για 
την προάσπιση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της Δημοκρατίας της Κύπρου. 

3. Για την έμπρακτη απόδοση από την Κυπριακή Πολιτεία της 
οφειλόμενης τιμής προς τους μαχητές της Δημοκρατίας αναγνωρίζεται 
και καθιερώνεται η 20ή Ιουλίου κάθε χρόνου ως ημέρα μνήμης και 
τιμής. 

4. Την 20ή Ιουλίου κάθε χρόνου θα γίνεται επίσημη παγκύπρια 
εκδήλωση από την Πολιτεία προς τιμή των μαχητών της Δημοκρατίας. 

5. Στους μαχητές της Δημοκρατίας απονέμονται ηθικές αμοιβές, όπως 
θέλει καθοριστεί. 

6. Η σημασία του αγώνα υπέρ της Δημοκρατίας της Κύπρου, της 
ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας, θα 
αναλύεται και θα επεξηγείται προς τους μαθητές όλων των σχολείων της 
Δημοκρατίας, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας όπως θέλει 
καθοριστεί. 

7.—(1) Ανεγείρονται μνημεία αντάξια των αγώνων και των θυσιών των 
μαχητών της Δημοκρατίας, σύμβολα της ενότητας και της ομοψυχίας 
του κυπριακού λαού και σύμβολα του πνεύματος της ελευθερίας. 

(2) Η δαπάνη συντήρησης των μνημείων θα επιβαρύνει τη Δημο
κρατία. 

8.—(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
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. 
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