
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ" Άρ. 125 της Ιης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

Τοΰ Προέδρου της Δημοκρατίας ύπογράψαντος την 24ην 'Ιανουαρίου, 1962, 
τον παρόντα Νόμον της 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως δημοσιεύεται 
οΰτος συμφώνως τω "Αρθρω 104 τοΟ Συντάγματος. 

ΆρΙθμός 4 τοΟ 1962. 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΔΟ

ΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΓΩΝΟΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΥΤΟΥ. 

Ή Ελληνική Κοινοτική Συνέλευσις ψηφίζει ώς ακολούθως :— 

Ι. Ό παρών Νόμος καλείται ό «περί Ταμείου Συντάξεων και 'Εκτάκτων Συνοπτικός 
'Επιδομάτων τών εκ των πεσόντων και των θυμάτων τοΰ αγώνος εξαρτώ τίτλ°ζ· 
μένων και τών αναπήρων αύτοϋ». 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν εκ τοΰ κειμένου σαφώς προκύπτη Ερμηνεία. 
άλλο τ:— 

«Άγων» σημαίνει τον άπελευθερωτικόν αγώνα τοΰ 'Ελληνικού 
Κυπριακού Λαοϋ τον άρξάμενον ενόπλως ύπό της ΕΟΚΑ τήν. Ι ην 
'Απριλίου, 1955, καΐ λήξαντα διά της διαταγής τοΰ 'Αρχηγού Διγενή 
τήν 9ην Μαρτίου, 1959. 

«"Αμαχος» σημαίνει "Ελληνα Κύπριον μή μαχητήν. 
«Ανάπηρος» σημαίνει τον μαχητήν ή άμαχον τον κατά τον αγώνα 

σχόντα πλήρη ή μερικήν άναπηρίαν συνεπεία συγκρούσεως ή συμ
πλοκής μετά τών δυνάμεων ασφαλείας ή μετά τών αντιτιθεμένων 
εϊς τόν αγώνα ή συνεπεία ατυχήματος ή βιαίων περιστατικών, πάντων 
τούτων εχόντων, κατά τήν κρίσιν τής 'Επιτροπής Άνακουφίσεως 
Παθόντων, αμεσον σχέσιν προς τήν προαγωγήν τών επιδιώξεων τοΰ 
αγώνος. 

«Δυνάμεις Ασφαλείας» σημαίνει τήν οϋτω κληθεΐσαν ύπό τής Κυ
πριακής 'Αποικιακής Κυβερνήσεως άστυνομικήν καΐ στρατιωτικήν 
δύναμιν τήν χρησιμοποιηθεΐσαν υπ' αυτής κατά τόν αγώνα προς 
καταστολήν αύτοΟ. 

(
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«Εξαρτώμενος» σημαίνει το μέλος της οίκογενείας του πεσόντος ή' 
του θύματος, τό όποιον αποδεδειγμένως ήτο πλήρως ή' μερικώς 
έξηρτημένον έκ τών απολαβών τοΟ πεσόντος ή τοϋ θύματος κατά τόν 
χρόνον τοΟ θανάτου αύτοΟ, f| θα ήτο έξηρτημένον κατά τήν φυσικήν 
πορείαν τών πραγμάτων έάν ο πεσών ή τό θύμα δέν εξέλιπε καΐ δπου 
ό πεσών ή τό θύμα κατέλιπε έξώγαμον ή θετόν τέκνον ή έγγονόν 
έξηρτημένον ώς ανωτέρω ή έξώγαμον ή θετόν γονέα ή πάππον έξηρτη
μένον ώς ανωτέρω, τόν τοιούτον γονέα ή πάππον ή τέκνον ή έγγονόν: 

Νοείται δτι πρόσωπον τι δέν θά λογίζεται ώς μερικώς έξαρτώμενον 
έξ άλλου προσώπου έάν δέν έξηρτατο μερικώς έκ συνεισφορών του 
προσώπου τούτου προς άντιμετώπισιν τών συνήθων αναγκών του 
βίου. 

«Επιτροπή» σημαίνει Έπιτροπήν της Συνελεύσεως, 
«θϋμα» σημαίνει τόν αμαχον— 

(α) τόν κατά τόν αγώνα φονευθέντα συνεπεία ενεργειών αύτοϋ ή 
συνεπεία βιαίων περιστατικών ή ατυχημάτων, πάντων τούτων 
εχόντων, κατά τήν κρίσιν της 'Επιτροπής Άνακουφίσεως 
Παθόντων, αμεσον σχέσιν προς τήν προαγωγήν τών επιδιώ
ξεων του αγώνος· 

(β) ανάπηρο ν, τόν κατ'εκθεσιν του Ιατροσυμβουλίου θανόντα έξ 
ύποτροπιάσεως της προκαλεσάσης τήν άναπηρίαν παθήσεως, 
έάν ειχεν αποκτήσει δικαίωμα συντάξεως και δέν απώλεσε 
τούτο προ τοϋ θανάτου του. 

«Ίατροσυμβούλιον» σημαίνει συμβούλιον έκ τριών εως πέντε 
ειδικών Ιατρών, ασκούντων κατά νόμον τό Ίατρικόν επάγγελμα, όριζό
μενον ύπό της Επιτροπής Άνακουφίσεως Παθόντων. 

«Μαχητής» σημαίνει "Ελληνα Κύπριον, διαρκούντος τοϋ αγώνος 
ανήκοντα είς τάς τάξεις της ΕΟΚΑ, εφ' δσον δέν άπεβλήθη ή εξέπεσε 
της ιδιότητος ταύτης κατά τήν διάρκειαν τοϋ αγώνος. 

«Μέλος τής οίκογενείας» σημαίνει τόν σύζυγον, τήν σύζυγον, τόν 
πατέρα, τήν μητέρα, τόν πάππον, τήν μάμμην, τόν υίόν, τήν θυγατέρα, 
τόν έγγονόν, τήν έγγονήν, τόν αμφιθαλή ή ετεροθαλή άδελφόν, τήν 
αμφιθαλή ή ετεροθαλή άδελφήν. 

«Μερική αναπηρία» σημαίνει τήν προσωρινήν ή μόνιμον άναπηρίαν 
ήτις μειοί τήν προς τό άποκερδαίνειν τά προς τό ζην Ικανότητα είς 
έργασίαν τής ειδικότητος τοϋ προσώπου, ιδία δέ είς τήν έργασίαν, 
είς ήν τό πρόσωπον ήδύνατο νά άσχοληθή κατά τόν χρόνον τής επε
λεύσεως τοϋ έπενεγκόντος τήν άναπηρίαν γεγονότος. 

«Πεσών» σημαίνει τόν μαχητήν— 
(α) τόν κατά τόν αγώνα φονευθέντα ή άπαγχονισθέντα συνεπεία 

ενεργειών αύτοϋ ή συνεπεία βιαίων περιστατικών ή ατυχημάτων 
ή κακουχιών, πάντων τούτων έχόντο.)ν, κατά τήν κρίσιν τής 
"Επιτροπής Άνακουφίσεως Παθόντων, αμεσον σχέσιν προς 
τήν προαγωγήν τών επιδιώξεων τοϋ αγώνος· 

(β) άνάπηρον, τόν κατ* εκθεσιν τοϋ Ιατροσυμβουλίου θανόντα έξ 
ύποτροπιάσεως τής προκαλεσάσης τήν άναπηρίαν παθήσεως, 
έάν εϊχεν αποκτήσει δικαίο.>μα συντάξεως καΐ δεν απώλεσε 
τοϋτο πρό τοϋ θανάτου του· 

(γ) τόν μετά τόν αγώνα καΐ πρό τής ψηφίσεως τοϋ παρόντος Νόμου 
θανόντα, κατ* εκθεσιν τοϋ Ιατροσυμβουλίου, έξ ύποτροπιάσεως 
παθήσεως προκληθείσης κατά τόν αγώνα έκ βιαίων περιστα
τικών ή ατυχημάτων ή κακουχιών, πάντων τούτων εχόντων, 
κατά τήν κρίσιν τής 'Επιτροπής Άνακουφίσεως Παθόντων, 
ίίμεσον σχέσιν προς τήν προαγωγήν τών επιδιώξεων τοϋ 
άγώνοσ. 
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«Πλήρης Αναπηρία» σημαίνει την προσωρινήν ή μόνιμον άναπηρίαν 
ήτις καθίστα τό πρόσωπον άνίκανον προς οιανδήποτε έργασίαν εις 
fjv ήδύνατο να άσχοληθή κατά τον χρόνον της επελεύσεως του έπε
νεγκόντος την άναπηρίαν γεγονότος. 

«Πρόεδρος» σημαίνει τόν Πρόεδρον της Συνελεύσεως. 
«Συνέλευσις» σημαίνει την 'Ελληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν. 
«Ταμεΐον» σημαίνει τό Ταμεΐον Συντάξεων καΐ 'Εκτάκτων 'Επιδο

μάτων, τό Ιδρυόμενον διά τοϋ παρόντος Νόμου. 

3.—(Ι) Ιδρύεται Ταμεΐον Συντάξεων καΐ 'Εκτάκτων Επιδομάτων 
διά τήν βάσει του παρόντος Νόμου παροχήν συντάξεων καΐ έκτακτων 
επιδομάτων εις τά δυνάμει του παρόντος Νόμου δικαιούμενα πρόσωπα. 

(2) Εϊς τό Ταμεΐον κατατίθεται πάγιον ποσόν εκ λιρών τετρακοσίων 
χιλιάδων αμα τη ιδρύσει του, ακολούθως δέ καΐ μέχρι της εκπληρώσεως 
τοΟ σκοποϋ δι' δν τό Ταμεΐον Ιδρύεται, παν ποσόν άποδιδόμενον εκ της 
επενδύσεως τοϋ ώς άνω παγίου ποσοϋ, πάσα δωρεά ή έκουσία συνει
σφορά ή συνδρομή προς τό Ταμεΐον και πάν δτι διά κοινοτικού νόμου 
δέον νά κατατίθεται είς τούτο. 

(3) Τό Ταμεΐον αποτελεί χωριστόν ταμεΐον της Συνελεύσεως καΐ ή 
κατάστασις αύτοϋ δείκνυται κεχωρισμένως είς τον έτήσιον προϋπο
λογισμόν και άπολογισμόν της Συνελεύσεως. 

(4) Διαχειριστής τοϋ Ταμείου είναι ή 'Επιτροπή Άνακουφίσεως 
Παθόντων, χρησιμοποιούσα διά τάς άνάγκας της διαχειρίσεως τάς 
υπηρεσίας της Συνελεύσεως. Πάσα πράξις διαχειρίσεως υπόκειται 
εϊς τήν εγκρισιν της 'Επιτροπής 'Επιλογής και Διοικήσεως. 

4. Ό τρόπος επενδύσεως τών κεφαλαίων τοϋ Ταμείου αποφασίζεται 
ύπό της Συνελεύσεως. 

5. Τό Ταμεΐον ελέγχεται ύπό τοϋ Γραφείου 'Ελέγχου τής Συνελεύσεως. 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
6.—(Ι) ΟΙ εκ τών πεσόντων και τών θυμάτων εξαρτώμενοι καΐ ci 

ανάπηροι εχουσι δικαίωμα συντάξεως και έκτακτων επιδομάτων εκ τοϋ 
Ταμείου, τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου. 

(2) Τό εν παραγράφω (Ι) δικαίωμα κτάται, άποσβέννυται, αναστέλλεται 
ή άπόλλυται κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου. 

7.—(Ι) Τό εν άρθρω 6 δικαίωμα κτάται άπό τής Ι ης Μαρτίου, 1961, 
άποφάσει τής 'Επιτροπής Άνακουφίοεως Παθόντων εκδιδομένη κατ' 
άκολουθίαν αιτήσεως τοϋ ενδιαφερομένου υποβαλλομένης ούχ! βραδύ
τερον τής 31ης Δεκεμβρίου, 1961, τής 'Επιτροπής Άνακουφίσεως Πα
θόντων δυναμένης εντός τής αυτής προθεσμίας νά παραχώρηση τό 
δικαίωμα τοϋτο και άνευ τής υποβολής αΐτήσεως. Ειδικώς διά τους 
εξαρτώμενους έξ αναπήρων θανόντων, κατ' εκθεσιν τοΰ 'Ιατροσυμ
βουλίου, εξ ύποτροπιάσεως τής προκαλεσάσης τήν άναπηρίαν παθήσεως, 
εάν οί ανάπηροι ούτοι εΤχον αποκτήσει δικαίωμα συντάξεως κατά νόμον 
και δεν απώλεσαν τοϋτο πρό τοΰ θανάτου των, ή προθεσμία παρατεί
νεται έπι δεκάμηνον άπό τοΰ θανάτου οιουδήποτε τών ώς άνω αναπήρων. 

(2) Ή αίτησις γίνεται έπι είδικοϋ προς τοϋτο τύπου τά δέ έν αύτη 
παρεχόμενα ύπό του αΐτοϋντος στοιχεία καΐ πληροφορίαι δημιουργούν 
παρά τω αΐτοϋντι εύθύνην καθ' δσον άφορα τήν άλήθειαν τούτων, εφαρ
μοζομένων τών περί ψευδών δηλώσεων διατάξεων τών νόμων τής Δημο
κρατίας, προσθέτως δέ επιβαλλομένης ποινής αναστολής του κατ" 
ϋρθρον 6 δικαιώματος κατά τάς περιστάσεις. 

"Ιδρυσις, 
καταθέσεις, 
προϋπολογι
σμός και 
διαχείρισις 
τοϋ Ταμείου 
Συντάξεων. 

Έπένδυοις 
κεφαλαίων 
Ταμείου. 

"Ελεγχος 
Ταμείου. 

ΆναγνώρίΓ. ιι
οικαιώματος. 

Προϋποθέ

σεις 
κτήσεως 
δικαιώματος. 



η 
Χαρακτ^ρι 
στικά 
δικαιώματος. 

Άποζημιω
σις δι' 
ύλικάς 
ζημίας. 

Καθορισμός 
ανωτάτου 
δρ(ου επι
βαρύνσεων 
τοΰ Ταμείου 
δι' Εκαστο ν 
πεσόντα, 
θΰμα ή 
ανάπηρο ν. 

Χαρακτηρι
σμός προσώ
πων ώς 
πλήρως ή 
μερικώς 
εξαρτωμένων 
ή αναπήρων. 

'Ακριβής 
καθορισμός 
τοΰ καταβλη
τέου είς 
ϊκαστον 
δικαιοϋχον 
ποσοΰ και 
γενική άνα
θεώρησις των 
καταβαλλο
μένων ποσών. 

'Υποχρεώσεις 
δικαιούχων. 

"Εκπτωσις 
άπό τοΟ 
δικαιώματος. 

'Αναστολή 
ασκήσεως 
δικαιώματος. 

8. Τό έν δρθρω 6 δικαίωμα είναι άκατάσχετον, άνεκχώρητον καΐ δέν 
παραγράφεται. Παρά ταϋτα πάν καταβλητέον έκ τοΰ Ταμείου ποσόν 
άπόλλυται δια τον δικαιοϋχον υπέρ τοΟ Ταμείου, άφοΟ παρέλθωο τρεις 
μήνες άφ' ής ό δικαιούχος ήρνήθη εγγράφως νά άποδεχθή τοϋτο η άφ' ής 
κληθείς εγγράφως παρέλειψε νά είσπραξη ποσόν άζήτηΥον επί διετίαν. 

9. Τό έν δρθρω 6 δικαίωμα είναι άνεξάρτητον οιασδήποτε αποζημιώ
σεως είσπραχθείσης ύπό τοϋ δικαιούχου δι* ύλικάς ζημίας έπενεχθείσας 
κατά τον αγώνα. 

10. Τό σύνολον τών δι' £καστον πεσόντα ή θΰμα επιβαρύνσεων τοΰ 
Ταμείου, εξαιρουμένου τοΟ κατ' άποκοπήν επιδόματος προικοδοτήσεως, 
Ιατρικής περιθάλψεως καΐ εκπαιδεύσεως δέν δύναται νά ύπερβαίνη διά 
μέν τους πεσόντας τάς τριάκοντα καΐ πέντε λίρας, διά δέ τά θύματα τάς 
τριάκοντα λίρας κατά μήνα, θιγομένου έν ανάγκη καΐ του ειδικώς καθορι
ζομένου έν τω παρόντι Νόμω κατωτάτου ορίου τοΰ καταβλητέου είς τον 
δικαιοϋχον ποσοΰ κατά την κρίσιν τής 'Επιτροπής Άνακουφίσεως 
Παθόντων. 

II.—(Ι) Ό χαρακτηρισμός εξαρτωμένων ώς πλήρως ή μερικώς 
εξαρτωμένων διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου, γίνεται δι' απο
φάσεως τής 'Επιτροπής Άνακουφίσεως Παθόντων μετ' ερευναν εκάστης 
περιπτώσεως και βάσει τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) Ό χαρακτηρισμός αναπήρων ώς πλήρως ή μερικώς αναπήρων 
διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου γίνεται δι* αποφάσεως τής 'Επι
τροπής Άνακουφίσεως Παθόντων κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος 
Νόμου και βάσει γνωμοδοτήσεως τοΰ 'Ιατροσυμβουλίου. 

12.— : 'Ι) Τό μεταξύ ανωτάτου και κατωτάτου ορίου ποσόν τό κατα
βλητεον έκ τοΰ Ταμείου είς εκαστον δικαιοϋχον, καθορίζεται δι* απο
φάσεως τής 'Επιτροπής Άνακουφίσεως Παθόντων μετά λεπτομερή 
ερευναν τοΰ βαθμού εξαρτήσεως ή αναπηρίας και τών ειδικών συνθη
κών τοϋ βίου έκαστου. 

(2) Τά μέχρι τής ψηφίσεως τοϋ παρόντος Νόμου εισπραχθέντα ύπό 
τών δικαιούχων έξ άλλων πηγών ποσά διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος 
Νόμου, λαμβάνονται ύπό τής Επιτροπής Άνακουφίσεως Παθόντων 
υπ' δψιν κατά τον καθορισμόν τοϋ ποσοΟ. 

(3) Ή 'Επιτροπή Άνακουφίσεως Παθόντων δύναται δι" αποφάσεως της 
νά χωρίση εις γενικήν άναθεώρησιν τών καταβαλλομένων εις τους 
δικαιούχους ποσών, ουχί δμως πρό τής παρελεύσεως εξ μηνών άπό 
τής τελευταίας αναθεωρήσεως. 

13. Πας δικαιούχος οφείλει επί ποινή αναστολής τοϋ δικαιώματος του, 
νά παρέχη εκάστοτε τά ζητούμενα ύπό τής "Επιτροπής Άνακουφίσεως 
Παθόντων ακριβή στοιχεία, ατινα απαιτούνται προς διαπίστωσιν τής 
περιουσιακής αύτοϋ καταστάσεως ή τών ύπ" αύτοΰ εισπραχθέντων 
έξ άλλων πηγών διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου ποσών. 

14. Δικαιοϋχος εκπίπτει τοϋ κατ' άρθρον 6 δικαιώματος εάν συν
τρέχωσι γεγονότα Ικάνοποιοϋντα τήν Έπιτροπήν Άνακουφίσεως Πα
θόντων δτι ό δικαιοϋχος ούτος διάγει βίον άκόλαστον ή αίσχρόν ή έν 
γένει άντίθετον προς τά "Ελληνοχριστιανικά ήθη ή κατεδικάσθη είς φυλά
κισιν επί κακουργήματι ή έπι πλημμελήματι δπερ προδίδει ήθικήν 
διάστροφήν χαρακτήρος. 

15.—.(Ι) Τό έν δρθρω 6 δικαίωμα αδρανεί— 
(α) έφ" δσον ό δικαιούχος ίίχη δλλον πόρον επιτρέποντα ανετον 

κατ" εΰλογον κρίσιν ζωήν, 
(β) έφ' δσον ό δικαιούχος έκτίη ποινήν φυλακίσεως, 
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(γ) είς πάσαν περίπτωσιν καθ' ήν δυνάμει του παρόντος Νόμου 
επιβάλλεται ή ποινή της αναστολής τοΟ δικαιώματος καΐ έφ' 
όσον διαρκή ή ποινή, 

(2) Τήν άναστολήν τοϋ δικαιώματος διατάσσει είς πάσαν περίπτωσιν 
ή 'Επιτροπή Άνακουφίσεως Παθόντων ήτις κατ' αΐτησιν του ενδιαφε
ρομένου αποφασίζει περί τής έκ νέου ασκήσεως ή μή τοΟ δικαιώματος. 

16. "Απασαι αϊ δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου λαμβανόμενοι ύπό τής Αρμοδιότης 
'Επιτροπής Άνακουφίσεως Παθόντων αποφάσεις υπόκεινται είς τον Επιτροπής 
έλεγχον καΐ τήν έγκρισιν τής 'Επιτροπής 'Επιλογής και Διοικήσεως, Ε7^°Υ^ 
προς τήν οποίαν υποβάλλονται καΐ αϊ πάσης φύσεως ενστάσεις ύπό των σεωςπρός 
ενδιαφερομένων. ελεγχον 

καΐ Εγκρισιν 
αποφάσεων 
καΐ έξέτασιν 

Ε Ξ Α Ρ Τ Ω Μ Ε Ν Ο Ι . ενστάσεων. 

17. Τηρούμενης τής διατάξεως τοΰ άρθρου 10 το δικαίωμα συντάξεως Περιεχόμε
τών εξαρτωμένων συνίσταται ε'ις μηνιαίαν άπόληψιν έκ τοϋ ^Ταμείου, νονδικαιώ
ποσοΰ, ώς ακολούθως:— ματοςέξσρ

7 * τωμενων. 
(α) Πλήρως εξαρτώμενοι έκ πεσόντων :— 

(i) Χήρα—ποσού ουχί μικρότερου των £8 και ούχ! μεγαλυτέρου 
των £12. 

(ϋ) Τέκνα, εκαστον—ποσού ούχι μικρότερου των £3 καΐ ουχί 
μεγαλυτέρου των £5,. 

(iii) "Αλλοι, έκαστος—ποσού ουχί μικρότερου των £3 και ούχι 
μεγαλυτέρου των £8. 

(β) Μερικώς εξαρτώμενοι έκ πεσόντων, έκαστος—ποσού ούχ! 
μικρότερου των £3 και ουχί μεγαλυτέρου των £5. 

(γ) Πλήρως έξαρτώμενοι^έκ θυμάτων :— 
(i) Χήρα—ποσού ούχι μικρότερου των £6 καί ουχί μεγαλυ

τέρου των £9. 
(ϋ) Τέκνα, έκαστον^ποσοΰ ουχί μικρότερου των £3 καί ούχι 

μεγαλυτέρου των £5. 
(iii) "Αλλοι, έκαστος—ποσού ούχ! μικρότερου των £3 και ούχι 

μεγαλυτέρου των £6. 
(S) Μερικώς εξαρτώμενοι έκ θυμάτων, έκαστος—ποσού ουχί μικρό

τερου τών £3 καί ούχι μεγαλυτέρου τών £5. 

18. Τηρουμένων τών διατάξεων τών άρθρων 14 καί 15 το δικαίωμα Άπόσβεσις 
συντάξεως τών εξαρτωμένων άποσβέννυται ως ακολούθως :— δικαιώμοπος 

(α) Διά τήν χήραν καί τάς θυγατέρας, δια τοΰ γάμου των ή τοΰ ζαρτωμ ^ων' 
πρό τούτου θανάτου των. 

(β) Διά τήν χήραν τήν μή έρχομένην είς νέον γάμον, τους γονείς, 
τόν πάππον καί τήν μάμμην, διά τοΰ θανάτου των. 

(}·) Διά τους υιούς, αδελφούς καί αρρενας εγγονούς, διά τής συμ
πληρώσεως τοϋ δεκάτου ογδόου έτους τής ηλικίας των ή τοΰ 
πρό ταύτης θανάτου των. 

(ό) Διά τάς άδελφάς καί θήλεις εγγονούς, διά τοΰ γάμου των καί έν 
πάση περιπτώσει διά τής συμπληρώσεως Τοϋ τριακοστού 
έτους τής ηλικίας των ή τοΰ πρό τούτων θανάτου των. 

(e) Δι' απαντάς τους ώς αν.ω, διά τής άπωλείας τής Ιθαγενείας τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας, πλήνΐάν πρόκειται περί αποκτήσεως 
τής 'Ελληνικής Ιθαγενείας. 
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Περιεχόμενον 
δικαιώματος 
αναπήρων. 

Άπόσβεσις 
δικαιώματος 
αναπήρων. 

ΑΝΑΠΗΡΟΙ. 
19. Τηρούμενης τής διατάξεως τοΟ ίίρθρου 10 τό δικαίωμα συντάξεως 

των αναπήρων συνίσταται είς μηνιαίαν άπόληψιν έκ του Ταμείου, ττοσοΟ, 
ώς ακολούθως :— 

(α) Πλήρως ανάπηροι μαχηταί:—< 
(ί) "Ανευ οίκογενειακών υποχρεώσεων, έκαστος—ποσού ουχί 

μικρότερου τών £10 καΐ ουχί μεγαλυτέρου των £18. 
(ϋ) Μέ οίκογενειακάς υποχρεώσεις, Εκαστος—ποσοΟ ουχί 

μικρότερου τών £12 καΐ ουχί μεγαλυτέρου τών £20. 
(β) Μερικώς ανάπηροι μαχηταί:— 

(i) "Ανευ οίκογενειακών υποχρεώσεων, Εκαστος—ποσοϋ ουχί 
μικρότερου τών £6 καΐ ουχί μεγαλυτέρου τών £12. 

(ϋ) Μέ οίκογενειακάς υποχρεώσεις, Εκαστος—ποσού ουχί 
μικρότερου τών £8 καΐ ουχί μεγαλυτέρου τών £15. 

(γ) Πλήρως ανάπηροι άμαχοι:— 
(i) "Ανευ οικογενειακών υποχρεώσεων, έκαστος—ποσοϋ ουχί 

μικρότερου τών £8 καΐ ουχί μεγαλυτέρου τών £14. 
(ϋ) Μέ οικογενειακός υποχρεώσεις, Εκαστος—ποσοΟ ουχί 

μικρότερου τών £12 καΐ ουχί μεγαλυτέρου τών £18. 
(<5) Μερικώς ανάπηροι άμαχοι:— 

(i) "Ανευ οικογενειακών υποχρεώσεων, Εκαστος—ποσοϋ ουχί 
μικρότερου τών £4 καΐ ουχί μεγαλυτέρου τών £8. 

(ϋ) Μέ οικογενειακός υποχρεώσεις, Εκαστος—ποσοϋ ουχί 
μικρότερου τών £5 και ουχί μεγαλυτέρου τών £10. 

20; Τηρουμένων τών διατάξεων τών άρθρων 14 καί 15 τό δικαίωμα 
συντάξεως τών αναπήρων άποσβέννυται ώς ακολούθως :— 

(α) Διά τους έχοντας μόνιμον άναπηρίαν, δια τοϋ θανάτου αυτών. 
(β) Διά τους έχοντας προσωρινήν άναπηρίαν, διά της ίάσεως ή 

διά τοϋ προ της ίάσεως θανάτου αυτών. 
(γ) Διά πάντα άνάπηρον, διά της άπωλείας της ιθαγενείας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, πλην εάν πρόκειται περί αποκτήσεως 
της 'Ελληνικής ιθαγενείας. 

"Εκτακτα 
'Επιδόματα. 

Περιεχόμενον 
δικαιώματος 
επιδόματος 
Ιατρικής 
περιθάλψεως 
καί υπο
λογισμός 
αύτοΟ. 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ. 
21. Τά έκτακτα επιδόματα βαρύνουσι τό Ταμεΐον καί καλύπτουσι, ώς 

ειδικώς ορίζεται εν τω παρόντι Νόμω, δαπανάς ιατρικής περιθάλψεως, 
εκπαιδεύσεως καί προικοδοτήσεως. 

22.—£1) Τό επίδομα ιατρικής περιθάλψεως παρέχεται μόνον εις ανα
πήρους δι αποφάσεως της Επιτροπής Άνακουφίσεως Παθόντων έπί 
τη βάσει εκθέσεως τοϋ Ιατροσυμβουλίου καί συνίσταται:— 

(α) Διά τους αναπήρους μαχητός, Εκαστον—έκ ποσοϋ καλύπτοντος 
πάσαν δαπάνη ν περιθάλψεως, αναλόγως της περιπτώσεως έν 
Κύπρω ή έκτος αυτής, της προκαλούσης τήν άναπηρίαν παθήσε
ως ή έκ ποσοϋ μή υπερβαίνοντος τό ποσόν τής εισπραττομένης 
ύπό τοϋ δικαιούχου συντάξεως διά τόν χρόνον τής τεκμαιρομέ
νης διαρκείας τής παθήσεως δι* ήν ή ανάγκη περιθάλψεως, εις 
πασαν αλλην περίπτωσιν. 

(β) Διά τους αναπήρους άμαχους, Εκαστονέκ ποσοϋ μή υπερβαί
νοντος τό ποσόν τής είσπραττομένης ύπό τοϋ δικαιούχου 
συντάξεως διά τόν χρόνον τής τεκμαιρομένης διαρκείας τής 
παθήσεως δι* ήν ή ανάγκη περιθάλψεως, είς πάσαν περίπτωσιν. 

(2) Δι* άμφοτέρας τάς κατηγορίας (α) καί (β) ή 'Επιτροπή Άνακουφί
σεως Παθόντων δύναται νά προνοήση τήν άνοράν αναπηρικών μέσ< 
κινήσεως ή Εξαρτημάτων ή οργάνων διευκολυνόντων αυτούς εις τ 
καθ' δλόυ ζωήν των. 

έσων 
ς τήν 
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23. ΕΙς περίπτωσιν καθ' ήν ό δικαιούχος του επιδόματος τούτου [Εξουσία της 
καλύπτεται &λλως ώς προς τάς δαπανάς Ιατρικής περιθάλψεως, ή "Επι . j ^ o ^ ^ . ' 
τροπή Άνακουφίσεως Παθόντων δύναται νά μείωση κατά τήν κρίσιν ως παθόντων 
της τό επίδομα Ιατρικής περιθάλψεως ή καΐ νά άρνηθή οίονδήποτε τοιοΟ νά μειώσπ ή 
τον επίδομα. νά άρνηθή 

r επίδομα. 
24.—(Ι) Τό επίδομα εκπαιδεύσεως παρέχεται άποφάσει τής Έπι Περιεχόμενον 

τροπής Άνακουφίσεως Παθόντων είς τους εξαρτώμενους, ώς καΐ τους ^δοματος*" 
αναπήρους δι* εαυτούς ή τά τέκνα αυτών καΐ συνίσταται:— έκπαιδέύ

(α) έκ ποσού καλύπτοντος τάς δαπανάς διδάκτρων καΐ διδακτικών απολογισμός 
βιβλίων τών πλήρως έκ τών πεσόντων εξαρτωμένων καΐ τών αύτοΟ. 
αναπήρων τών φοιτώντων είς σχολάς μέσης εκπαιδεύσεως· 

(β) έκ ποσοΰ καλύπτοντος τό ήμισυ τών δαπανών διά δίδακτρα και 
διδακτικά βιβλία τών μερικώς έκ τών πεσόντων εξαρτωμένων, 
τών πλήρως έκ τών θυμάτων εξαρτωμένων καΐ τών τέκνων τών 
αναπήρων μαχητών τών φοιτώντων είς σχολάς μέσης εκπαι
δεύσεως. 

(2) Επίδομα δι" άνωτάτην έκπαίδευσιν παρέχεται είς τους, έκ τών— 
κατά τά ανωτέρω—δικαιούχων, άριστεΐς είς σχολικήν έπίδοσιν και δια
γωγήν και συνίσταται είς πλήρη ή μερικήν ύποτροφίαν. Τό επίδομα 
τούτο παρέχεται άποφάσει τής 'Επιτροπής Άνακουφίσεως Παθόντων 
καΐ συμφωνώ γνώμη τής 'Επιτροπής Παιδείας και διέπεται ύπό τοϋ κανο
νισμού περί υποτροφιών. 

25. Ή 'Επιτροπή Άνακουφ'ισεως Παθόντων δύναται νά μείωση τό Έξουσίαι 
παρεχόμενον επίδομα εκπαιδεύσεως ή και νά στέρηση παντελώς τον [Επιτροπής 
δικαιοϋχον τοιούτου επιδόματος εάν ή σχολική έπίδοσις και διαγωγή ^ν^0α^ίσε' 
αύτοΰ είναι ανεπαρκής. Sμείωση 

νά άρνηθη 
επίδομα. 

26. Είς περίπτωσιν καθ' ην οί δικαιούχοι τοϋ επιδόματος εκπαιδεύσεως Εξουσία 
καλύπτονται άλλως ώς προς τάς δαπανάς εκπαιδεύσεως, ή 'Επιτροπή [Επιτροπής 
Άνακουφίσεως Παθόντων δύναται νά μειώση κατά τήν κρίσιν της τό Ανο·κο^(σε
t / «· . c . .. » . η ~ . ο i  . . <τ ^ ως Παθόντων 
επίδομα εκπαιδεύσεως ή και να αρνηθη οιονδήποτε τοιούτον επίδομα, νά μειώση <1 

νά άρνηθη 
επίδομα. 

27.—(Ι) Τό. επίδομα προικοδοτήσεως παρέχεται εφ' άπαξ άποφάσει Περιεχόμενον 
τής 'Επιτροπής Άνακουφίσεως Παθόντων προς τάς έκ τών εξαρτωμένων δικαιώματος 
θήλεις καί προς τάς αναπήρους ή προς αναπήρους μαχητάς διά τάς έ7ηδ°μ"τ(:ς 
θυγατέρας αυτών, έφ' δσον πασαι αύται πρόκειται νά τελέσωσι τον τήσεωςκαΐ 
γάμον των, καί συνίσταται:— υπολογισμός 

(α) έκ ποσού μή υπερβαίνοντος τάς τριακοσίας λίρας διά τάς πλήρως 
εξαρτωμένας καί τάς αναπήρους· 

(β) έκ ποσού μή υπερβαίνοντος τάς εκατόν πεντήκοντα λίρας διά 
τάς μερικώς εξαρτωμένας και τάς θυγατέρας τών αναπήρων 
μαχητών, ων ή μήτηρ δεν έλαβε τοιούτον επίδομα ώς ανάπηρος. 

(2) Τοϋ επιδόματος προικοδοτήσεως εξαιρούνται αϊ χήραι καί πάσαι 
αί θήλεις άνιοϋσαι τών πεσόντων καί τών θυμάτων. 

(3) ΑΙ διατάξεις αύται θά 2χωσιν ίσχύν καί προκειμένου περί γάμων 
τελεσθέντων κατά τήν διάρκειαν τοϋ αγώνος ή μετ* αυτόν μέχρι τής 
ψηφίσεως του παρόντος Νόμου, έφ* δσον δέν είσεπράχθη έπι τούτω 
βοήθεια έξ άλλης πηγής. 

αυτού. 
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Εξουσία^ 20. ΕΙς περίπτωσιν καθ' fjv ol δικαιούχοι τοΟ επιδόματος πρόικοδο-

•AVQO^^^E τ ή σ ε ω ς καλύπτονται Αλλως ώς προς τάς δαπανάς προικοδοτήσεως, ή 
ωςΠαΙ^ων 'Είτιτρόπή Άνάκουφίσεως Παθόντων δύναται νά μείωση κατά τήν 
νά μειώσχι f) κρίσιν της τό επίδομα προικοδότήσεως ή καΐ νά άρνηθή οίονδήποτε 
νάάρνηθή τοιούτον επίδομα. 
επίδομα. 
ΕΙδική 29. ΑΊ διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου Ισχύουσι καΐ εϊς τήν περίπτωσιν 
έΦοΡμοό'1 θυμάτων ή πεσόντων κατά τήν σύγκρουσιν της 18ης Δεκεμβρίου, 1954, 
τοςπΝόμοϋ. έν Λεμεσω. 

Ίίινπώθη έν τώ Τυπογραφείο της Κοπριακής Δημοκρατίας, εν Λευκωσία. 


