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'Αριθμός 246 
01 περί Ταμείου Βοηθείας Ζημιωθέντων (Τροποποιητικοί) (Άρ. 2) Κανονι

σμοί του 1972 κατατεθέντες είς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και εγκριθέντες 
ύπ' αυτής άνευ τροποποιήσεων δημοσιεύονται ε'ις τήν έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκροαίας συμφώνως τω "Αρθρω 7 του περί Ταμείου Βοηθείας 
Ζημιωθέντων Νόμου του 1967 ('Αρ. 2 τοΟ 1968). 

01 ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 
ΤΟΥ 1968 ΕΩΣ 1972 

(ΝΟΜΟΙ 2 ΚΑΙ 35 ΤΟΥ 1968, 94 ΤΟΥ 1970 ΚΑΙ 102.ΤΟΥ 1972) 

Κανονισμοί δυνάμει τοΰ "Αρθρου 6. 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς διά τοΰ άρθρου 6 τών περί 
Ταμείου Βοηθείας Ζημιωθέντων Νόμων τοΰ 1968 έως 1972 χορηγου-
μένας αύτώ εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. 01 παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρωνται ώς οι περί Ταμείου Βοη- .En[cmuoc 
θείας Ζημιωθέντων (Τροποποιητικοί) ('Αρ. 2) Κανονισμοί του 1972, ΈφημβρΙς 
και θα άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών περί Ταμείου Βοηθείας Ζημιωθέν Παράρτημα 
των Κανονισμών τοΰ 1968 έως 1972 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς Τρίτον: 
«οί βασικοί Κανονισμοί»), και οι βασικοί Κανονισμοί και οι τταρόντες IVIO'IQKR 
Κανονισμοί θά άναφέρωται όμοΰ ώς οι περί Ταμείου Βοηθείας Ζη μ ι ω β!ΐΐ!ΐ96β 
θέντων Κανονισμοί του 1968 έως ('Αρ. 2) τοΰ 1972. 30. 6.19691 

28. 8.1970 
28. 7.1972. 

2. . Ό Κανονισμός 4 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται ώς ακο
λούθως : 

(α) Διά της αριθμήσεως τοΰ υφισταμένου μέρους αύτοΰ ώς παρα
γράφου (1) · 

(β) διά της είς το τέλος τής ύποτταραγράφου (β) της παραγράφου 
(1) αύτοΰ προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι έν περιπτώσει θανάτου ζημιωθέντος λαμβά
νοντος χορήγημα δυνάμει της παρούσης υποπαραγράφου, είς 
έκαστον τών εξαρτωμένων, από τής ημέρας του θανάτου τοΰ 
ζημιωθέντος, καταβάλλεται, έφ' δσον εξακολουθεί νά εΐναι 
εξαρτώμενος, το είς αυτόν αναλογούν μερίδιον, έξ ίσου μετά 
τών άλλων εξαρτωμένων, έττί του χορηγήματος το όποιον έλάμ
βανεν ό ζημιωθείς.»· 

(γ) διά τής έκ τής υποπαραγράφου (γ) τής παραγράφου (1) αυ
τού διαγραφής τών λέξεων «δέκα πέντε» (δευτέρα γραμμή) 
και τής αντικαταστάσεως των διά τής λέξεως «είκοσι»· 

(δ) διά τής είς το τέλος τής ύττοπαραγράφου (γ) τής παραγράφου 
(1) αύτοΰ προσθήκης τής ακολούθου επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι έν περιπτώσει θανάτου ζημιωθέντος λαμβά
νοντος χορήγημα δυνάμει τής παρούσης ύποτταραγράφου, είς 
έκαστον τών εξαρτωμένων, από τής ημέρας τοΰ θανάτου του 
ζημιωθέντος, καταβάλλεται, έφ' δσον πληρώνει ένοίκιον διά την 
νέαν κατοικίαν, τό είς αυτόν αναλογούν μερίδιον, έξ ίσου μετά 
τών άλλων εξαρτωμένων, έττί τόΰ χορηγήματος τό όποιον έλάμ
βανεν ό ζημιωθείς.»· 

(ε) διά τής έκ τής παραγράφου (1) αύτοΰ διαγραφής τής λέξεως 
«παραγράφου», οπουδήποτε αυτή συνοντάταί έν αύτη, και της 
αντικαταστάσεως της διά τής λέξεως «ύποτταραγράφου»· 
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( σ τ ) δια της εις το τέλος αυτού προσθήκης των ακολούθων παρα

γράφων ως παραγράφων (2 ) και ( 3 ) : 
« ( 2 ) Πάσα δυνάμει τοΰ τταρόντος Κανονισμού χορηγούμενη 

βοήθεια πληρώνεται είς το κατά την κρίσιν της Επι τροπής 
άρμόδιον πρόσωπον, εΤτε δ ι ' εαυτό εΤτε δΥ έτερον δικαιούμενον 
πρόσωπον, και πάσα το ιαύτη πληρωμή θεωρείται ώς νομίμως 
γενομένη. 

(3) . Δ ι ά τους σκοπούς των υποπαραγράφων ( β ) και ( γ ) της 
παραγράφου ( 1 ) τ ο ΰ παρόντος Κανονισμού ή λέξ ις «εξαρτώ

μενος» σημαίνει τήν χήραν ζημιωθέντος, τ ά άρρενα τέκνα (χυ

τού έφ' δσον είναι κάτω τών δεκαοκτώ ετών κα ι τάς θυγατέρας 
αυτού έφ' δσον είναι άγ«Μ

01
·» 


