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Ό περί Ταμείου Συντάξεων καί Έκτακτων .'Επιδομάτων των εκ των Πεσόν
των καΐ των θυμάτων του 'Αγώνος 'Εξαρτωμένων και των 'Αναπήρων αύτου 
(Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δήμοκροττίας συμψώνως τω "Αρθρω 52 του Συντά
γματος. 

'Αριθμός 41 του 1972 

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 1971. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ταμείου Συντάξεων 
καί 'Εκτάκτων 'Επιδομάτων των έκ των Πεσόντων και των θυμάτων 
του 'Αγώνος 'Εξαρτωμένων και τών 'Αναπήρων αύτου (Τροποποιη
τικός) Νόμος του 1972, και θα άναγινώσκηται δμου μετά τών περί 
Ταμείου Συντάξεων καί 'Εκτάκτων 'Επιδομάτων τών έκ τών Πεσόν
των καί τών θυμάτων του 'Αγώνος 'Εξαρτωμένων καί τών 'Αναπή
ρων αύτου Νόμων του 1962 Μως 1971 (έν τοις εφεξής αναφερομένων 
ώς «ό.βασικός νόμος») καί ό δασικός νόμος καί δ παρών Νόμος θα 
άναφέρωνται όμοΟ ώς οι περί Ταμείου Συντάξεων καί 'Εκτάκτων 
'Επιδομάτων τών έκ τών Πεσόντων καί τών θυμάτων του 'Αγώνος 
'Εξαρτωμένων καί τών 'Αναπήρων αύτου Νόμοι του 1962 έως 1972. 

2. Το άρθρον 7 του βασικού νόμου διαγράφεται καί αντικαθίσταται 
δια του ακολούθου άρθρου : 

7.—(1) Πάς ενδιαφερόμενος όστις δέν εΐχεν υποβάλει 
προηγουμένως αΐτησιν διά χορήγησιν συντάξεως ή ε'ις τον 
•όποιον δεν εΐχε χορηγηθή σύνταξις λόγω του δτι εΐχεν 
άλλον πόρον επιτρέποντα άνετον ζωήν δύναται νά ύποβάλη 
αΐτησιν διά χορήγησιν συντάξεως ή νέαν αΐτησιν, αναλό
γως της περιπτώσεως, προς τήν Έπιτροπήν Άνακουφίσεως 
Παθόντων. 

(2) Πάσα χορήγησις συντάξεως γινομένη δυνάμει του 
εδαφίου (1) θά εχη άναδρομικήν Ίσχύν από της 15ης Δε
κεμβρίου 1966. 

(3) Ή 'Επιτροπή Άνακουφίσεως Παθόντων δέν δύναται 
νά έπιληφθη οιασδήποτε αιτήσεως διά χορήγησιν συντά
ξεως δυνάμει του εδαφίου (1) έκτος έάν ή τοιαύτη αίτη
σις ύποβληθή υπό του ενδιαφερομένου διά παραδόσεως 

«Χορήγησις 
δικαιώματος 
διά συνταξιν 
και εκτακτον 
επίδομα. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Ελληνικοί 
Κοινοτικοί 
Νόμοι : 

4 τοΰ1962 
17 τοΰ 1962 

4 τοΰ 1964, 
καί Νόμοι 

6 τοΰ 1 966 
4 8 τ ο ΰ 1 9 6 7 
5 9 τ ο ΰ 1 9 6 9 
43 τοΰ 1 971 . 

Άντικατά
στασις τοΰ 
άρθρου 7 
τοΰ δασικού 
νόμου. 
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ιδιοχείρως εις τά γραφεία της 'Επιτροπής Άνακουφίσεως 
Παθόντων μέχρι της 31ης Αυγούστου 1972 ή άποσταλή 
ταχυδρομικώς δι' ήσφαλισμένης επιστολής ουχί άργότερον 
της 31ης Αυγούστου 1972. 

(4) Εις πασαν περίπτωσιν καθ' ην έχορηγήθη σύνταξις 
δυνάμει του παρόντος Νόμου μεταξύ της 15ης Δεκεμβρίου 
1966 και της 29ης Ιουνίου 1972 ή τοιαύτη σύνταξις θα 
καταβληθη, άνευ οιασδήποτε αιτήσεως ύπό του ενδιαφε
ρομένου, κατόπιν αφαιρέσεως οιασδήποτε ήδη πληρωθείσης 
συντάξεως, αναδρομικώς άπό της 15ης Δεκεμβρίου 1966. 

(5) —(α) Πάς τυγχάνων συντάξεως δύναται νά ύπο
βάλη αϊτησιν προς την 'Επιτροπήν Άνακουφίσεως Παθόν
των , δια χορήγησιν έκτακτου επιδόματος. 

£(3);.Ουδέν τών εν τοις έδαφίοις (2) καί (4) εφαρμό
ζεται εις έκτακτα επιδόματα. 

| 6 ) Οιοσδήποτε εξαρτώμενος έξ αναπήρου θανόντος, 
κάτ*; έκθεσιν ' Ιατροσυμβουλίου, έξ ύποτροπιάσεως της 
προκαλεσάσης τήν άναπηρίαν παθήσεως, δύναται, εάν ό 
ανάπηρος ειχεν αποκτήσει δ ικα ίωμα συντάξεως καί δεν 
απώλεσε τούτο προ του θανάτου του, νά ύποβάλη προς 
τήν Έπιτροπήν Άνακουφίσεως Παθόντων αϊτησιν διά χο
ρήγησιν συντάξεως εντός δέκα μηνών άπό του θανάτου 
του αναπήρου. 

(7) —(α) Πάσα αίτησις δυνάμει τούί παρόντος άρθρου 
συμπληρώνεται ύπό του αίτητου καί υποβάλλεται επί ειδι
κού προς τούτο τύπου. 

(β) Πας δστις προβαίνει εις ψευδή δήλωσιν έν σχέσει 
προς οιονδήποτε στοιχεΐον ή οιανδήποτε πληροφορίαν πα
ρεχόμενον ή παρεχομένην έν οιαδήποτε δυνάμει του πα
ρόντος άρθρου υποβαλλομένη αιτήσει του είναι ένοχος 
αδικήματος καί υπόκειται εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν 
τους έξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς εκατόν λίρας, ή ε'ις άμφοτέρας τ ά ς ποινάς ταύτας , 
καί επιπροσθέτως ε'ις ποινήν αναστολής του δικαιώματος 
διά σύνταξίν ή έκτακτον επίδομα επιβαλλομένης ύπό της 
'Επιτροπής Άνακουφίσεως Παθόντων». 

Τροποποίησις 3 . Το άρθρον 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως : 
του άρθρου 8 / α ν ^ ι ά τ ^ ς | ξ αύτου1 δ ιαγραφής των λέξεων «άκατάσχετον, 
του δασικού ν ' , , ' , c > ' Τ ' , 7 . » c / 
νόμου. ανεκχωρητον και δεν παραγράφετα ι» (πρώτη και δευτέρα 

γ ρ α μ μ α ί ) καί της αντ ικαταστάσεως των διά τών λέξεων 
«άκατάσχετον καί ανεκχωρητον»" 

.(Ρ) διά τής έξ αύτου δ ιαγραφής τών λέξεων «Παρά ταύτα» 
(δευτέρα γραμμή) καί τής αντ ικαταστάσεως των διά τών 
λέξεων «Νοείται δτι». 

Τροτιοττοίησις 4 ; Τοεδάφιον (1) του άρθρου 15 του βασικού νόμου τροποποιείται 
τοϋ εδαφίου διά της έξ αύτου* δ ιαγραφής της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (α) καί τής άναριθμή
άΙΧ°°Ί5 σεως τών παραγράφων (β) καί (γ) ως παραγράφων (α) καί (β), 
τοοϊ̂ ΛκοΟ αντιστοίχως. 
νόμου. 

Τροποιιοίησις 5. Το άρθρον 29 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έν αύτώ 
τοοάρθρου ένθέσεως, ευθύς μετά τήν λέξιν «πεσόντων» (δευτέρα γραμμή), τών 
29τοϋ6α λέξεων «ή προσώπων καταστάντων αναπήρων». 
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6. Το άρθρον 3 του περί Ταμείου Συντάξεων και Έκτάκτω ν Επι
δομάτων των έκ τών Πεσόντων και των θυμάτων του 'Αγώνος Εξαρ
τωμένων και τών 'Αναπήρων αύτου (Τροποποιητικού) Νόμου του 
1966 τροποποιείται δια της εν αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά την λέξιν 
«δημόσια» (δευτέρα γραμμή), τών λέξεων «και ιδιωτικά». 

Τροποποίησις 
του όρθρου 3 
τοΰ περί 
Ταμείου 
Συντάξεων 
και 'Εκτά
κτων 'Επιδο
μάτων τών 
έκ τών Πεσόν
των και τών 
θυμάτων 
τοΰ 'Αγώνος 
Εξαρτωμένων 
και 'Αναπή
ρων αϋτοΰ 
(Τροποποιη
τικού) Νόμου 
6 τοΰ 1966. 

7. Ή Ισχύς του άρθρου 4 τοΟ παρόντος Νόμου άρχεται από της 'Ισχύςτών 
15ης Δεκεμβρίου 1966, του άρθρου 5 από της 1ης Φεβρουαρίου 1962 άρθρων 4, 5 
και τοΰ άρθρου 6 άπό της 25ης Ιουλίου 1969. και ο» του 

παρόντος 
Νόμου. 


