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5 . Τό Αρθρον 3 του περί Ταμείου Συντάξεων και Έκτακτων Επι
δομάτων των έκ των Πεσόντων και των θυμάτων του "Αγώνος Εξαρ
τωμένων καΐ των "Αναπήρων αύτου (Τροποποιητικού) Νόμου τοΟ 1966 
τροποποιείται διά της είς τό τέλος αύτου προσθήκης του ακολούθου : 

«Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου ό δρος «εξαρτώμενος» 
σημαίνει τα τέκνα και τους αδελφούς τοΟ πεσόντος ή τοΰ θύματος 
οΐτινες κατά τόν χρόνο ν του θανάτου αύτοΟ ήσαν πλήρως ή κυρίως 
εξαρτώμενοι έξ αύτοΟ ή οίτινες θα ήσαν εξαρτώμενοι έξ αύτου κατά 
την φυσικήν πορείαν των πραγμάτων έάν ό πεσών ή τό θύμα δεν 
εξέλιπε.» 

6 τοΟ 1966. 
Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 3 
τοΰ περί 
Ταμείου 
Συντάξεων 
κα'ι 'Εκτάκτων 
'Επιδομάτων 
τών έκ τών 
Πεσόντων 
καΐ τών 
θυμάτων 
τοΰ 'Αγώνος 
' Εξαρτωμένων 
και τών "Ανα
πήρων αύτοΰ 
(Τροποποιη
τικού) Νόμου 
τοΰ 1966. 

Ό περί Χορηγημάτων εις Εξαρτώμενους Πεσόντων και είς Αναπήρους 
(Τροποποιητικός) Νόμος τού 1971 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντά
γματος. 

Αριθμός 44 του 1971 , 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ 
ΕΞΑΡΤΏΜΕΝΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΟ

ΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1968. 
Ή Βουλή, τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Χορηγημάτων είς 

Εξαρτώμενους Πεσόντων και είς 'Αναπήρους (Τροποποιητικός) Νό
μος του 1971 και θά άναγινώσκηται όμου μετά τών περί Χορηγημά
των είς Εξαρτώμενους Πεσόντων και είς 'Αναπήρους Νόμων του 
1967 Μως 1968 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος») 
και ό δασικός νόμος καΐ ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς 
ο'ι περί Χορηγημάτων είς 'Εξαρτώμενους Πεσόντων και είς 'Αναπή
ρους Νόμοι τοΟ 1967 £ως 1971. 

2. Τό εδάφιον (3) του άρθρου 6 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται' 
ώς ακολούθως : 

(α) διά τής έν τη παραγράφω (α) αύτου ένθέσεως, ευθύς μετά 
τάς λέξεις «Κανονισμών του 1966» (τρίτη γραμμή) τών 
λέξεων «ώς έτροποποιήθησαν διά τών περί τής 'Εθνικής 
Φρουράς (Χορηγήματα είς 'Εξαρτώμενους Πεσόντων και είς 
'Αναπήρους) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 1971»" 

(β) διά της έν αύτω ένθέσεως, ευθύς μετά τήν παράγραφον (α) , 
 τής ακολούθου παραγράφου ώς παραγράφου (β), τής υφι

σταμένης παραγράφου (β) έπαναριθμουμένης ώς παραγρά
φου (γ) : 

«(β) ό έν τοΐς περί τής 'Εθνικής Φρουράς (Χορηγήματα 
είς 'Εξαρτώμενους Πεσόντων και είς Αναπήρους) 
(Τροποποιητικοις) Κανονισμοΐς του 1968 εκτιθέμενος 
Κανονισμός "16Α·, τηρουμένων τών αναλογιών, θεωρεί
ται ώς εκδοθείς καΐ έχει Ισχύν, άπό της 15ης Δεκεμ
βρίου 1966, δυνάμει του παρόντος αρβρου'»* 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

47 τοΰ 1 967 
77 τοΰ 1 967 

7 τοΰ 1 968 
67 τοΰ 1968. 

Τροποιτοίησις 
τοΰ εδαφίου 
(3) τοΰ 
άρθρου 6 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 
"Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
23 .7 .1971 . 

Επίσημος 
Έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
28.6 .1968. 


