
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Ά ρ . 888 της 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1971 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Λ\ΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Ταμείου Συντάξεων και Έκτακτων Επιδομάτων τών έκ τών Πε

σόντων και των θυμάτων του Αγώνος Εξαρτωμένων και τών Αναπήρων αύτοΟ 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1971 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντά
γματος. 

'Αριθμός 43 του 1971 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΥΤΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1962 ΕΩΣ 1969. 

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 καΐ τών 'Αναπήρων αύτου (Τροποποιη
τικός) Νόμος του 1971, και θά άναγινώσκηται ομού" μετά του περί 
Ταμείου Συντάξεων και 'Εκτάκτων Επιδομάτων τών έκ τών Πεσόν
των καΐ τών θυμάτων του 'Αγώνος 'Εξαρτωμένων και τών 'Αναπή
ρων αύτου "Ελληνικού Κοινοτικού Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερο
μένου ώς «ό βασικός νόμος») και δ δασικός νόμος καΐ ό παρών Νό
μος θά άναφέρωνται όμοΟ ώς οί περί Ταμείου Συντάξεων και 'Εκτά
κτων 'Επιδομάτων τών έκ τών Πεσόντων και τών θυμάτων του 'Αγώ
νος 'Εξαρτωμένων και τών 'Αναπήρων αύτου Νόμοι του 1962 έως 
1971. 

2 . Τό άρθρον 10 του (δασικού νόμου τροποποιείται διά της έξ αύτου 
διαγραφής τών λέξεων «τάς τριάκοντα και πέντε λίρας» (τετάρτη 
γραμμή) και «τάς τριάκοντα λίρας» (τετάρτη καΐ πέμπτη γραμμαί) 
κα ι τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «τάς τεσσαράκοντα 
και πέντε λίρας» και «τάς τεσσαράκοντα λίρας», αντιστοίχως. 

3. Τό άρθρον 17 του βασικού" νόμου διαγράφεται και αντικαθί
σταται διά τοΟ ακολούθου άρθρου : 

«17. Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 10, τό δικαίωμα 
συντάξεως των εξαρτωμένων συνίσταται είς μηνιαίαν άπόληψιν έκ 
τοΟ Ταμείου, ποσοΟ, ώς ακολούθως : 

(α) Πλήρως εξαρτώμενοι έκ πεσόντων— 
ό) Χήρα, ποσοΟ ουχί μικρότερου τών δέκα καΐ ουχί μεγα

λυτέρου τών δεκαπέντε λιρών 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Ελληνικοί 
Κοινοτικοί 
Νόμοι : 

4 του 1962 
17 του 1962 

4 του 1964. 
καΐ Νώμοι 

6το0 1966 
48το0 1967 
59τοΟΊ969. 

Τροποτιοίησις 
τοΟ άρθρου 10 
τοΟ βασικοΟ 
νόμου. 

Άντικατά-
στασις τοΟ 
άρθρου 17 
τοΟ βασικοΟ 
νόμου. 

(ΜΙ) 



(ii) Τέκνα, έκαστον, ποσοΟ όύχί μι,κροτέρου των πέντε καί 
ούχι μεγαλυτέρου των οκτώ λιρών 

(iii) "Αλλοι, έκαστος, πόσου ουχί μικρότερου τών πέντε καί 
ουχί μεγαλυτέρου τών οκτώ λιρών. 

Κατ* έξαίρεσιν έάν δ πεσών κατέλιπε μόνον έν πλήρως έξαρτώ
μενον πρόσωπον τό ποσόν της συντάξεως αύτοΟ ορίζεται ούχι μι
κρότερον τών οκτώ και ουχί μεγαλύτερον τών δεκαπέντε λιρών. 

(β) Μερικώς εξαρτώμενοι έκ πεσόντων, έκαστος, ποσού ούχι 
μικρότερου τών πέντε καί ούχι μεγαλυτέρου τών επτά λιρών. 

(γ) Πλήρως εξαρτώμενοι έκ θυμάτων— 
(i) Χήρα, ποσού ούχι* μικρότερου τών οκτώ καί ουχί μεγα

λυτέρου τών δώδεκα λιρών 
(ii) Τέκνα, έκαστον, ποσοΰ ούχι μικρότερου τών πέντε και 

ουχί μεγαλυτέρου τών επτά λιρών" 
(iii) "Αλλοι, έκαστος, ποσού ουχί μικρότερου τών πέντε καί 

ουχί μεγαλυτέρου τών επτά λιρών. 
(δ) Μερικώς εξαρτώμενοι έκ θυμάτων, έκαστος, ποσού ούχι μι

κρότερου τών πέντε καί ούχι μεγαλυτέρου τών επτά λιρών». 

Άντικατά 4. Τό άρθρον 19 του δασικού νόμου διαγράφεται καί άντικαθί
στασιςτοϋ σταται διά του ακολούθου άρθρου : 
«ρθρου19 r Γ 

τοΰβασικοΰ «19. Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 10, τό δικαίωμα 
νόμου. συντάξεως τών αναπήρων συνίσταται εις μηνιαίαν άπόληψιν έκ του 

Ταμείου, ποσού, ως ακολούθως : 
(α) Πλήρως ανάπηροι μαχηταί— 

(i) "Ανευ οικογενειακών υποχρεώσεων έκαστος, πρσοΰ ούχι 
μικρότερου τών δεκαπέντε καί ουχί μεγαλυτέρου τών 
τριάκοντα πέντε λιρών 

(ii) Με οίκογενειακάς υποχρεώσεις, έκαστος, ποσοΟ ούχι μι
κρότερου τών είκοσι καί ούχι μεγαλυτέρου τών τεσσα
ράκοντα πέντε λιρών 

(β) Μερικώς ανάπηροι μαχηταί— 
(i) "Ανευ οικογενειακών υποχρεώσεων, έκαστος, ποσού ούχι 

μικρότερου τών οκτώ καί ούχι μεγαλυτέρου τών δεκα
πέντε λιρών 

(ii) Μέ οίκογενειακάς υποχρεώσεις, έκαστος, ποσού" ουχί μι
κρότερου τών δέκα καί ούχι μεγαλυτέρου τών δεκαοκτώ 
λιρών. 

(γ) Πλήρως ανάπηροι άμαχοι^ 
(i) "Ανευ οικογενειακών υποχρεώσεων, έκαστος, ποσού ούχι 

μικρότερου τών δέκα καί ούχι μεγαλυτέρου τών δεκαο
κτώ λιρών 

(ii) Μέ οίκογενειακάς υποχρεώσεις, έκαστος, ποσού ούχι μι
κρότερου τών δεκαπέντε καί ούχι μεγαλυτέρου τών είκοσι 
πέντε λιρών. 

(δ) Μερικώς ανάπηροι άμαχοι— 
(i) "Ανευ οίκογενειακών υποχρεώσεων, έκαστος, ποσού ούχι 

μικρότερου τών πέντε καί ούχι μεγαλυτέρου τών δέκα 
λιρών 

(ii) Μέ οίκογενειακάς υποχρεώνεις^ έκαστος, ποσού ουχί μι
κρότερου j o y οκτώ καί όύ^ϊ μεγαλύτεροι; τών δεκαπέντε 
λιρών.» 


