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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2813 της 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1993 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
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 (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 36(1) του 1993 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΣΟΥΣ ΕΠΕΣΑΝ Ή 
ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ 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 (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1993 και θα διαβάζεται μαζί με τον 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 Νόμο του 1990 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 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 Πραξικο
πήματος της 15ης Ιουλίου 1974 Νόμοι του 1990 και 1993. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

152 του 1990. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου 
με την 
προσθήκη 
νέων 
άρθρων. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο 
τέλος του ορισμού του όρου «μαχητές της αντίστασης» της φράσης «και 
περιλαμβάνει αυτούς που έπεσαν υπερασπίζοντας τη δημοκρατία και τη 
νομιμότητα πριν από ή μετά την εκδήλωση του προδοτικού πραξικο
πήματος.». 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 6 των 
πιο κάτω νέων άρθρων: 
«Επιτροπή 6Α.—(1) Καθιδρύεται επταμελής επιτροπή, η οποία καλείται 
Καταρτισμού Επιτροπή Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Μαχητών της 
Μητρώου Αντίστασης, αρμόδια για τον καταρτισμό και την τήρηση 
Μαχητών της Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της 
Αντίστασης. Επιτροπής, δύο τουλάχιστον από τα οποία πρέπει να υπήρξαν 

μαχητές της αντίστασης, διορίζονται από το Υπουργικό Συμβού
λιο από κατάλογο προσώπων που υποβάλλεται από τις οργανώσεις 
των αντιστασιακών και ο διορισμός τους επικυρώνεται από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. 

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

Συντάξεις 6Β. Η Επιτροπή μέσα σε δύο μήνες από τη συγκρότηση της 
καν οφείλει να υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο εισηγήσεις για την 
στους̂ μαχητές αναθεώρηση των συντάξεων και των έκτακτων επιδομάτων που 
της παρέχονται στους μαχητές της αντίστασης και στους εξαρτώμενους 
αντίστασης. τ ω ν πεσ5ντων και των θυμάτων του προδοτικού πραξικοπήματος. 

Η Επιτροπή εισηγείται επίσης μεταξύ άλλων μέτρα απότισης και 
απονομής τιμής στους μαχητές της αντίστασης, καθώς και τρόπους 
διαφώτισης του λαού για τα γεγονότα που σχετίζονται με το 
πραξικόπημα.». 


