
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

όττ' Άρ. 480 τής 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1966 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ 1 
Ό περί Ταμείου Συντάξεων και Έκτακτων 'Επιδομάτων των έκ των πε

σόντων και τών θυμάτων του αγώνος εξαρτωμένων και των αναπήρων αύτου 
(Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1966, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 6 τοΰ 1966 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕ

ΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝ
ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ 1962. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ταμείου Συντάξεων 

και 'Εκτάκτων Επιδομάτων τών έκ τών πεσόντων και τών θυμάτων 
του αγώνος εξαρτωμένων και τών αναπήρων αυτού* (Τροποποιητι
κός) Νόμος του 1966, και θα άναγινώσκηται όμου μετά του περί 
Ταμείου Συντάξεων και Έκτακτων 'Επιδομάτων τών έκ τών πεσόν
των και τών θυμάτων του αγώνος εξαρτωμένων και τών αναπήρων 
αύτου Ελληνικού Κοινοτικού Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου 
ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 24 του βασικού Νόμου αντικαθίστα
ται υπό του ακολούθου : 

«(1) Τό επίδομα εκπαιδεύσεως παρέχεται άποφάσει τής Επι
τροπής Άνακουφίσεως Παθόντων είς τους εξαρτώμενους ώς και 
τους αναπήρους δι' εαυτούς ή τά τέκνα αυτών και συνίσταται είς 
ποσόν καλύπτον τάς δαπανάς διδάκτρων και άλλων σχολικών τε
λών τών έκ τούτων φοιτώντων είς δημόσια σχολεία γενικής μέσης 
και τεχνικής εκπαιδεύσεως.». 
3 . ΑΊ διατάξεις τού* βασικού Νόμου καθ' δσον άφορα τό προς τους 

φοιτώντας εις δημόσια σχολεία γενικής μέσης και τεχνικής εκπαι
δεύσεως παρεχόμενον επίδομα εκπαιδεύσεως, εφαρμόζονται αναλό
γως και έπί εξαρτωμένων έκ τών πεσόντων, θυμάτων, αγνοουμένων 
και αναπήρων λόγω τών άπό τής 21ης Δεκεμβρίου 1963 δημιουργη
θεισών περιστάσεων. 

4. Ή Ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται άπό της 1ης 'Ιανουαρίου 
1966. 
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