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Ό περί Χορηγημάτων εις Εξαρτώμενους Πεσόντων και εις 'Αναπήρους 
Νόμος του 1967, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 47 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ Ε Ι Σ ΕΞΑΡΤΩΜΕ-

ΝΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Ε Ι Σ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

Συνοπ-πκύς | # 'Q τχαρών Νόμος θα άναφέρητα ι ώς ό περί Χορηγημάτων εις 
τίτλος. 'Εξαρτώμενους Πεσόντων κ α ι εις 'Αναπήρους Νόμος τοΰ 1967. 

Ερμηνεία. 2 . Έ ν τω παρόντ ι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κε ιμέ 

νου— . 
«ανάπηρος» σημα ίνε ι πάντα " Ε λ λ η ν α Κύπριον δστ ις κ α τ έ σ τ η , προ

σωρινώς ή μονίμως, κ α θ ' ο λ ο κ λ η ρ ί α ν αν ίκανος, ή αν ί κανος ε ις δαθ

μόν πέραν των δεκαπέντε το ι ς εκατόν , προς ασκησιν πάσης ε ρ γ α 

σίας συνεπεία τ ρ α υ μ ά τ ω ν ή ασθενε ίας αμέσως οφε ιλομένων ή οφει 

λομένης ε ις παρασχεθε ΐσαν ύπηρεσίαν ή αμέσως οφε ιλομένων ή 
οφειλομένης ε ις τ ά ς πρό τής ενάρξεως τής ισχύος του παρόντος 
Νόμου δ ιενεργηθε ίσας Τ ο υ ρ κ ι κ ά ς άεροπορικάς έπιδρομάς κ α τ ά τής 
Κύπρου. 

«εξαρτώμενος» σημα ίνε ι το μέλος τής ο ι κογενε ί ας του πεσόντος 
τ ο όποιον αποδεδε ιγμένως ήτο πλήρως ή κυρίως έξηρτημένον έκ των 
απολαβών τοΰ πεσόντος κ α τ ά τόν χρόνον του θανάτου α ύ τ ο ΰ ' 

«εξαφανισθείς» σημα ίνε ι πάντα " Ε λ λ η ν α Κύπριον έξαφαν ισθέντα 
μετά τήν 21ην Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 1963, δ ιά συνεχή περίοδον τουλάχ ιστον 
εξ μηνών λ ό γ ω των από τής ώς ε ΐρητα ι ημερομην ίας δημ ιουργηθε ι 

σών περιστάσεων κ α ι δ ι ά τόν όποιον ή Κυβέρνησις τής Δημοκρα 

τ ί α ς δεν έχε ι οιανδήποτε θετ ι κήν πληροφορίαν δτ ι οδτος ευρ ίσκε τα ι 
έν ζωή" 

> Επιτροπή, Χορηγημάτων» σημαίνε ι τήν Έπιτροπήν Χορηγημάτων 
Έκίοημος

 τ
ή

ν καθιδρυομένην δυνάμε ι τοΰ Κανονισμού 3 των περί τής Έ θ ν ι 

Έφημερίς κής Φρουράς ( Χ ο ρ η γ ή μ α τ α ε ις 'Εξαρτώμενους Πεσόντων κ α ι εις 
Παράρτημα Α ν α π ή ρ ο υ ς ) Κανονισμών του 1966' 
Τρίτον : „ , , , , · , ' 
15.12.1966. «μέλος της οικογένειας» σημάνει τήν σύζυγον, τα τέκνα, συμ

περιλαμβανομένων και των εξωγάμων τέκνων, τους γονείς, τους 
αδελφούς και τάς άδελφάς" 

^μερικώς ανάπηρος» σημαίνει πάντα "Ελληνα Κύπριον δστις κα

τέστη, προσωρινώς ή μονίμως, ανίκανος ε'ις βαθμόν πέραν τών δεκα

πέντε τοις εκατόν προς άσκησιν πάσης εργασίας συνεπεία τραυμά

των ή ασθενείας αμέσως οφειλομένων ή οφειλομένης εις παρασχε

θεΐσαν ύπηρεσίαν ή αμέσως οφειλομένων ή οφειλομένης εις τάς 
πρό τής ενάρξεως τής 'ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου διενεργηθείσας 
Τουρκικάς άεροπορικάς έπιδρομάς κατά τής Κύπρου' 
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«παρασχεθείσα υπηρεσία» σημαίνει ύπηρεσίαν— 
(Ί) (α) παρασχεθεΐσαν ύπό μέλους του στρατού ή των δυνάμεων 

ασφαλείας της Δημοκρατίας, ή ύπό μέλους της Δυνάμεως 
της Πολιτικής 'Αμύνης, κατά την διάρκειαν ενεργού υπηρε
σίας και έν τη εκτελέσει των καθηκόντων αύτοΰ η κατόπιν 
εντολής δοθείσης εις αυτό ύπό της Κυβερνήσεως της Δημο
κρατίας, ή 

(β) παρασχεθεΐσαν ύπό πολίτου κατά την διάρκειαν ενεργού 
υπηρεσίας και έν τη εκτελέσει των καθηκόντων αύτοϋ έν ταΐς 
πολιτικαϊς άμυντικαΐς δυνάμεσιν ή ύπηρεσίαις, 

διά την προστασίαν της ανεξαρτησίας ή της εδαφικής άκεραιότητος 
τής Δημοκρατίας λόγω τών άπό τής 21ης Δεκεμβρίου 1963, δημιουρ
γηθεισών περιστάσεων' 

(2) παρασχεθεΐσαν ύφ' οιουδήποτε προσώπου προς βοήθειαν τοΰ 
στρατού ή τών δυνάμεων ασφαλείας τής Δημοκρατίας ή τών πο
λιτικών αμυντικών δυνάμεων ή υπηρεσιών— 
(α) διά τήν προστασίαν τής ανεξαρτησίας ή τής εδαφικής άκε

ραιότητος τής Δημοκρατίας λόγω τών άπό τής 21ης Δεκεμ
βρίου 1963, δημιουργηθεισών περιστάσεων' και 

(β)—(i) κατόπιν εντολής δοθείσης εις τον παράσχοντα τήν ύπη
ρεσίαν ύπό τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας, ή 

(ii) έθελοντικώς, έάν ή Επιτροπή Χορηγημάτων κατόπιν λεπτο
μερούς έρεύνης εις έκάστην περίπτωσιν θέλη εϋρει δτι ή τοι
αύτη υπηρεσία παραδεδεγμένως και τή έγκρίσει τής Κυβερ
νήσεως τής Δημοκρατίας παρεσχέθη διά τήν προστασίαν τής 
ανεξαρτησίας ή τής εδαφικής άκεραιότητος τής Δημοκρα
τίας' 

«πεσών» σημαίνει πάντα "Ελληνα Κύπριον όστις— 
(1) έφονεύθη κατά τήν διάρκειαν παρασχεθείσης υπηρεσίας" 
(2) απεβίωσε συνεπεία τραυμάτων ή ασθενείας αμέσως οφειλο

μένων ή οφειλομένης εις παρασχεθεΐσαν ύπηρεσίαν, και περι
λαμβάνει— 

(α) πάντα έξαφανισθέντα" και 
(β) πάντα άνάπηρον δστις κατ' Ίατρικήν έκθεσιν άπεβί

ωσεν εξ ύποτροπιάσεως τής προκαλεσάσης τήν άνα
πηρίαν παθήσεως, έάν ούτος εΐχεν αποκτήσει δικαί
ωμα χορηγήματος και δεν απώλεσε τούτο προ του* 
θανάτου του' 

^.πλήρως ανάπηρος» σημαίνει πάντα "Ελληνα Κύπριον δστις κα
τέστη, προσωρινώς ή μονίμως, καθ' ολοκληρίαν ανίκανος προς 
άσκησιν πάσης εργασίας συνεπεία τραυμάτων ή ασθενείας αμέσως 
οφειλομένων ή οφειλομένης εις παρασχεθεΐσαν ύπηρεσίαν ή αμέ
σως οφειλομένων ή οφειλομένης εις τάς προ τής ενάρξεως τής 
'ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου διενεργηθείσας Τουρκικάς αεροπορι
κός έπιδρομάς κατά τής Κύπρου. 

3.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος Χορήγημα 
άρθρου, ο'ι εκ τών πεσόντων εξαρτώμενοι καΐ οι ανάπηροι δικαιούνται είς'Εξαρτω
χορηγήματος συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου. ^Αναί̂ ου 

(2) (α) Πάν χορήγημα παρεχόμενον δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου 
εις έξαρτώμενον έκ πεσόντος ή ε'ις άνάπηρον μειουται διά ποσού ϊσου 
προς το ποσόν οιασδήποτε συντάξεως, χορηγήματος, βοηθήματος ή 
άλλου ωφελήματος χορηγουμένου εις αυτόν, δι' οιανδήποτε τών έν τώ 
παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων αιτιών, δυνάμει οιουδήποτε έτερου 
Νόμου ή τών βάσει τοιούτου έτερου Νόμου εκδοθέντων Κανονισμών, 
και εις περίπτωσιν καθ' ην ή τοιαύτη σύνταξις, χορήγημα, βοήθημα 
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2 τ ο ϋ 1 9 6 4 
3 τοΰ 1966. 

'Υποβολή 
αιτήσεως 
διά χορή

γημα. 

Παροχή 
χορηγημάτων 
έκ τοΰ Τα
μείου Χορη
γημάτων 
* Εθνικής 
Φρουράς. 
'Επίσημος 
Έψημερις 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
15.12.1966. 

Κανονισμοί. 

η άλλον ωφέλημα υπερβαίνει ·το έπι τη βάσει του παρόντος Νόμου 
παρασχεθέν χορήγημα ουδέν χορήγημα θά παρέχηται δυνάμει του 
παρόντος Νόμου. 

(S) Λί διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται εις οιαν
δήποτε σύνταξιν, χορήγημα, βοήθημα ή άλλον ωφέλημα παρεχόμενον 
δυνάμει του περί. Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου. 

(3) Το δικαίωμα χορηγήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου— 
(α) εκπίπτει, αναστέλλεται, άποσβέννυται ή άπόλλυται συμφώ

νως προς κανονισμούς εκδιδόμενους επί τη βάσει τοΰ παρόν
τος Νόμου" 

(β) άπόλλυται εις περίπτωσιν καθ' ην εξαφανισθείς ευρέθη εν 
ζωή. 

4.—(1) Οι έκ των πεσόντων εξαρτώμενοι και οι ανάπηροι όφείλου
σι νά ύποβάλωσιν αϊτησιν διά χορήγημα εις τή,ν Έπιτροπήν Χορηγη
μάτων εντός τριών μηνών άπό της ημέρας καθ' ην έπεσυνέβη ό θάνα
τος του πεσόντος ή καθ' ην ό αίτητής κατέστη ανάπηρος : 

Νοείται δτι οι εξαρτώμενοι έκ πεσόντων ή οι καταστάντες ανάπηροι 
προ της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος Νόμου δύνανται 
νά ύποβάλωσι τοιαύτην αϊτησιν εντός τριών μηνών άπό της τοιαύτης 
δημοσιεύσεως : 

Νοείται περαιτέρω δτι έάν ή 'Επιτροπή Χορηγημάτων ε'ις οιανδή
ποτε περίπτωσιν ίκανοποιηθή δτι λόγω εξαιρετικών περιστάσεων ή 
αίτησις διά χορήγημα δεν υπεβλήθη εμπροθέσμως, δύναται νά χορή
γηση εϋλογον παράτασιν έκατέρας τών έν τω παρόντι άρθρω αναφε
ρομένων προθεσμιών. 

(2) Ή αίτησις διά χορήγημα γίνεται έπί ειδικού προς τούτο τύπου 
καθοριζομένου ύπό της Επιτροπής Χορηγημάτων. 

(3) Πάς δστις έν οιαδήποτε αιτήσει διά χορήγημα προβαίνει εις 
ψευδή δήλωσιν ή παρέχει ψευδή πληροφορίαν, ή στοιχεία είναι έ'νοχος 
αδικήματος καΐ υπόκειται εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν το εν έ'τος 
ή εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς εκατόν λίρας ή εις άμφοτέρας τάς 
ποινάς τής φυλακίσεως και του προστίμου. 

5. Τά δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγούμενα χορηγήματα θά 
πληρώνονται έκ του Ταμείου Χορηγημάτων του ίδρυθέντος δυνάμει 
του Κανονισμού 5 τών περί τής Εθνικής Φρουράς (Χορηγήματα εις 
'Εξαρτώμενους Πεσόντων καΐ εις Αναπήρους) Κανονισμών του 1966. 

6.—(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον διά κανονισμών δημοσιευομέ
νων εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας καθορίζει πάντα 
τά άφορώντα εις το χορήγημα δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος 
Νόμου, είδικώτερον δέ το όργανον το όποιον θά είναι ύπεύθυνον διά 
τον καθορισμόν τοΰ ύψους και τήν πληρωμήν τοΰ χορηγήματος, τήν 
πηγήν έξ ής θά πληρώνηται τό τοιούτον χορήγημα, τήν διαδικασίαν 
προς καθορισμόν εις έκάστην περίπτωσιν τοΰ ύψους τοΰ χορηγήμα
τος, καθώς και τάς περιπτώσεις εις τάς οποίας τό τοιούτον χορήγη
μα δέν θά χορηγήται ή θά έκπίπτη, αναστέλλεται, άποσβέννυται ή 
άπόλλυται. 

(2) Κανονισμοί γενόμενοι έπί τή βάσει του εδαφίου (1) τοΰ πα
ρόντος άρθρου κατατίθενται εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 
Έάν μετά πάροδον τριάκοντα ήμερων άπό τής τοιαύτης καταθέσεως 



629 

ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων δΓ αποφάσεως αυτής δέν τροποποίη
ση ή ακύρωση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν δλω ή εν 
μέρει, τότε οδτοι αμέσως μετά την πάροδον της άνω προθεσμίας δη
μοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας καί τίθενται 
έν ίσχύϊ άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιή ■ 
σεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων 
οδτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς 
ήθελον οϋτω τροποποιηθή υπ* αυτής καί τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

(3) Μέχρι τής εκδόσεως κανονισμών δυνάμει του εδαφίου (1) — 
(α) οι Κανονισμοί 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Ί8 καί 19 

των περί τής Εθνικής Φρουράς (Χορηγήματα εις Εξαρτώ
μενους Πεσόντων καί εις Αναπήρους) Κανονισμών του 1966, Επίσημος 
τηρουμένων των αναλογιών, θά θεωρώνται ώς εκδοθέντες Έφίμερΐς 
καί θά έ'χωσιν ίσχύν δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου' καί Παράρτημα 

(β) ή Επιτροπή Χορηγημάτων ή καθιδρυομένη καί τό Συμβού 15.12.1966. 
λιον τό καθιδρυόμενον δυνάμει των έν τή παραγράφω (α) 
του παρόντος εδαφίου αναφερομένων Κανονισμών 3 καί 4 θά 
θεωρώνται ώς ή Επιτροπή Χορηγημάτων ή καθιδρυομένη 
καί τό Συμβούλιον τό καθιδρυόμενον, αντιστοίχως, δυνάμει 
τών ώς εΐρηται Κοτνονισμών διά τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου. 

7. Ό υπολογισμός τοΰ βαθμού άνικανότητος αναπήρου θά γίνηται 
καθόσον είναι πρακτικώς δυνατόν καί τηρουμένων τών αναλογιών 
βάσει του Ένατου Πίνακος του περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου. 

8. Ό παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται εις οιονδήποτε πρόσωπον δι
καιούμενον εις σύνταξιν ή χορήγημα δυνάμει τών περί τής Εθνικής 
Φρουράς Νόμων 1964 £ως 1966. 

9. Ό παρών Νόμος τίθεται έν Ίσχύϊ άπό τής 15ης Δεκεμβρίου 1966. 

'Υπολογισμός 
δαθμοΰ 
άνικανότητος. 
2 τοΰ 1964 
3 τοΰ 1965. 

ΠερΙπτωσις 
μή εφαρ
μογής τοΰ 
Νόμου. 
2 0 τ ο ΰ 1 9 6 4 
49 τοΰ 1 964 
26 τοΰ 1965 
27 τοΰ 1 965 
44 τοΰ 1965 

5 τοΰ 1 966 
14 τοΰ 1 966 
41 τοΰ 1966 
7 6 τ ο ΰ 1 9 6 6 . 

"Εναρζις 
ισχύος τοΰ 
Νόμου. 


