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Ό περί Χορηγημάτων εις Εξαρτώμενους Πεσόντων και εις Αναπήρους 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπί-
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 25 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ 
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1973 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ως ό περί Χορηγημάτων είς Συνοπτικός 
Εξαρτώμενους Πεσόντων καΐ είς 'Αναπήρους (Τροποποιητικός) τίτλος. 
Νόμος του 1975 και θά άναγινώσκηται όμοΟ μετά των περί Χορη
γημάτων είς Εξαρτώμενους Πεσόντων και είς 'Αναπήρους Νόμων 
του 1967 εως 1973 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ό βασικός 47τοϋΐ967 
νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται 77τοϋΐ967 
όμου ώς οι περί Χορηγημάτων είς Εξαρτώμενους Πεσόντων και ^ τ ο ^ ] ^ ^ 
είς 'Αναπήρους Νόμοι τοϋ 1967 εως 1975. 44τοθΐ97ΐ 

7το0 1973. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροποποίηση 
(α) δια της είς το τέλος του ορισμού της λέξεως «ανάπηρος» £2Κ™ο 2 

προσθήκης των λέξεων «ή αμέσως οφειλομένων ή όφει νόμου, 
λομένης είς οιασδήποτε άλλας περιστάσεις αΐτινες θά 
έκρίνοντο υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ώς άπορρέου
σαι εκ των μετά την 21 ην Δεκεμβρίου 1963 ή των κατά ή 
μετά το πραξικόπημα της 15ης 'Ιουλίου 1974 ή τήν από 
της 20ης 'Ιουλίου 1974 Τουρκικήν είσβολήν δημιουργηθει
σών συνθηκών'»' 
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(β) δια της διαγραφής του ορισμού τής λέξεως «εξαρτώμενος» 
και τής αντικαταστάσεως του δια τοΟ ακολούθου όρισμοΰ : 

«'εξαρτώμενος' σημαίνει σύζυγον, τέκνα (περιλαμβανο
μένων και εξωγάμων) και γονείς του πεσόντος, οΐτινες 
ήσαν πλήρως ή κυρίως έξηρτημένοι εκ των απολαβών αυ
τού κατά τον χρόνον του θανάτου ή τής εξαφανίσεως του, 
ή θά ήσαν έξηρτημένοι κατά την φυσικήν πορείαν των πρα
γμάτων εάν ό πεσών δεν έξέλιπεν, οσάκις δε ούτος ήτο άγα
μος και κατέλιπεν αδελφούς ή άδελφάς έξηρτη'μένους ώς 
ανωτέρω, περιλαμβάνει τους τοιούτους αδελφούς ή άδελ
φάς'»* 

(γ) διά τής εξ αύτοΰ διαγραφής τοϋ ορισμού «εξαφανισθείς» 
και τής αντικαταστάσεως του διά του ακολούθου όρισμοΰ: 

«'εξαφανισθείς' σημαίνει πάντα "Ελληνα Κύπριον έξα
φανισθέντα κατά ή μετά την 21 ην Δεκεμβρίου 1963 διά 
συνεχή περίοδον τουλάχιστον εξ μηνών λόγω τών άπό τής 
21ης Δεκεμβρίου 1963 δημιουργηθεισών περιστάσεων, και 
πάντα "Ελληνα Κύπριον έξαφανισθέντα κατά ή μετά το 
πραξικόπημα τής 15ης 'Ιουλίου 1974 διά συνεχή περίοδον 
τουλάχιστον εξ μηνών λόγω τών άπό του πραξικοπήματος 
τής 15ης 'Ιουλίου 1974 δημιουργηθεισών περιστάσεων, ή 
λόγω τής άπό τής 20ής 'Ιουλίου 1974 Τουρκικής εισβολής, 
και διά τον όποιον, είς οιανδήποτε τών περιπτώσεων, ή 
Κυβέρνησις τής Δημοκρατίας δεν έχει οιανδήποτε θετικήν 
τϊληροφορίαν ότι ούτος ευρίσκεται εν ζωή'»' 

(δ) διά τής διαγραφής τοΰ ορισμού τών λέξεων «μέλος τής 
οικογενείας»' 

(ε) !διά τής εκ τοΰ όρισμοΰ τών λέξεων «μερικώς ανάπηρος» 
διαγραφής τών εν τέλει αύτοΰ λέξεων «δημιουργηθεισών συν
θηκών» και τής άντυκαταστάσεώς των διά τών λέξεων «ή 
Τών κατά ή μετά τό πραξικόπημα τής 15ης 'Ιουλίου 1974 
ή την από τής 20ής 'Ιουλίου 1974 Τουρκική ν εισβολή ν δημι
ουργηθεισών συνθηκών'»' 

(στ) διά τής εν τω όρισμώ τών λέξεων «παρασχεθείσα υπηρε
σία» ένθέσεως, ευθύς μετά τάς 'λέξεις και αριθμούς «λόγω 
τών από τής 21ης Δεκεμβρίου 1963, οπουδήποτε αύται απαν
τώνται, τών λέξεων και αριθμών «ή τών άπό τοΰ πραξικο
πήματος τής 15ης 'Ιουλίου 1974 ή τής άπό τής 20ής 'Ιουλίου 
1974 Τουρκι'κής εισβολής»' 

(ζ) 'διά τής εν τή παραγράφω (1) τοΰ όρισμοΰ τής λέξεως 
«πεσών» ένθέσεως, ευθύς μετά τάς λέξεις καΐ αριθμούς «εκ 
τών μετά την 21ην .Δεκεμβρίου ;1963», τών λέξεων και αρι
θμών «ή τών κατά ή μετά τό πραξικόπημα τής 15ης Ιου
λίου 1974 ή την άπό τής 20ής 'Ιουλίου 1974 Τουρκικήν 
είσβολήν»' 

(η.) 'διά τής εν τω όρισμώ τών λέξεων «πλήρως άνάπη.ρος» έν
θέσεως, ευθύς μετά τάς λέξεις και αριθμούς «εκ τών μετά 
την 21ην Δεκεμβρίου 1963», τών λέξεων και αριθμών «ή 
τών κατά ή μετά τό πραξικόπημα τής 15ης 'Ιουλίου 1974 ή 
την άπό τής 20ής Ιουλίου 1974 Τουρκικήν είσβολήν»' και 

(θ) διά τής εν αύτώ ένθέσεο^ς, εΙς τήν δέουσαν άλφαβητικήν 
σειράν, τοΰ ακολούθου νέου όρισμοΰ : 

« ' "Ελλη,ν Κύπριος' περιλαμβάνει πάντα Άρμένιον, 
Μαρωνίτην, ή Λατΐνον μόνιμον κάτοικον τής Δημοκρατίας'». 
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3. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια της εν αύτώ ένθέσεως, ευ Τροποποίηση 
θύς μετά το άρθρον 4, τοΟ ακολούθου νέου άρθρου : τοϋ&ασικοΰ 

r ~ νόμου δια 
«ΕίδικαΙ 4Α.—(1) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων τοΟ άρθρου 4, τήςπροσθή
δίατάξειςδι' 0 [ εξαρτώμενοι εκ προσώπου πεσόντος ή οί καταστάν κηςνέου 

αϊ^σΐ^ν τ ε ς α ν « π η ρ ο ι . λ ό γ ω τό5ν από τοΟ πραξικοπήματος της δΡθΡου· 
διάχορή 15ης ' Ιουλίου 1974 ή της από της 20ής Ι ο υ λ ί ο υ 1974 
γημαύπό Τουρκικής εισβολής δημιουργηθεισών συνθηκών δύνανται 
εξαρτωμένων ν α ύποβάλωσιν αϊτησιν διά χορήγημα είς την Ε π ι τ ρ ο 

πή ν Χορηγημάτων εντός τριών μηνών από της ημέρας 
καθ ' ην έπεσυνέβη ό θάνατος του πεσόντος ή έθεωρήθη 
δτι οδτος έξηφανίσθη ή καθ ' ην ό α'ιτητής κατέστη ανά
πηρος : 

Νοείται δτι ε'ις τάς περιπτώσεις εξαρτωμένων εκ πε
σόντων και καταστάντων αναπήρων, λ ό γ ω τών ρηθεισών 

Ιουλίου 1974συνθηκών, προ της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του 
τροποποιουντος τον παρόντα Νόμον περί Χορηγημάτων 
ε'ις 'Εξαρτώμενους Πεσόντων και είς 'Αναπήρους (Τρο
ποποιητικού) Νόμου τοΟ 1975, οί εν λ ό γ ω εξαρτώμενοι 
και ανάπηροι δύνανται να ύποβάλωσιν αϊτησιν διά χορή
γ η μ α εντός τριών μηνών άπό της τοιαύτης δημοσιεύ
σεως : 

Νοείται περαιτέρω δτι εάν ή 'Επιτροπή Χορηγημάτων 
είς οιανδήποτε περίπτωσιν ίκανοποιηθή δτι λ ό γ ω εξαι
ρετικών περιστάσεων ή αίτησις διά χορήγημα δεν υπε
βλήθη εμπροθέσμως, δύναται νά χορήγηση εϋλογον πα
ράτασιν έκατέρας τών εν τω παρόντι έδαφίω αναφερο
μένων προθεσμιών. 

(2) Ή αίτησις διά χορήγημα δυνάμει του εδαφίου (1) 
υποβάλλεται επί ειδικού προς τούτο τύπου καθοριζομένου 
υπό της 'Επιτροπής Χορηγημάτων. 

(3) Πάς δστις εν οιαδήποτε αιτήσει διά χορήγημα υπο
βαλλομένη δυνάμει του εδαφίου (1) προβαίνει εις ψευδή 
δήλωσιν ή ψευδείς παραστάσεις , ή παρέχε ι ψευδή πλη
ροφορίαν ή στοιχεία, είναι ένοχος αδικήματος καί, έν 
περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται είς φυλάκισα/ μή ύπερ
βαίνουσαν το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας.». 

πεσόντος ή 
υπό κατα
στάντων 
αναπήρων 
λόγω τών 
άπό τοϋ πρα
ξικοπήματος 
της 15ης 

καί της 
Τουρκικής 
εισβολής 
δημιουργη
θεισών 
συνθηκών. 

4„ Τό εδάφιον (3) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 
ως ακολούθως : τοΟ εδαφίου 

, ~ , ~ , / s » « o „ „ ( 3 ) τ ο ΰ 
(α) Δια της έκ της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (α) αυτού δ ιαγραφής των άρθρου 6 

λέξεων καί αριθμών «ως έτροποποιήθησαν διά τών περί τοϋ βασικοί) 
της 'Εθνικής Φρουράς (Χορηγήματα είς Ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν ο υ ς νόμου. 
Πεσόντων καί εις Αναπήρους ) (Τροποποιητικών) Κανο
νισμών του 1971» καί της αντικαταστάσεως των διά τών 
λέξεων «ως οδτοι έτροποποιήθησαν ή αντικατεστάθη σαν ή 
■θέλουσιν εκάστοτε τροποποιηθή ή άντικατασταθή.»' καί 

(β) διά της έξ αύτοϋ δ ιαγραφής της παραγράφου (β ) , της 
υφισταμένης π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ( γ ) άναριθμουμένης ώς παρα
γράφου ( β ) . 

5. Τό άρθρον 7 τοΰ βασικού νόμου καταργε ίτα ι καί τά άρθρα 8 Κατάργησις 
καί 9 αναριθμούνται ώς άρθρα 7 καί 8, αντιστοίχως. τοϋ άρθρου 7 

1 1 ' ■ τοΰ βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίησις 
τοΰ δασικού 
νόμου δίά 
της προσθή
κης νέων 
άρθρων. 

"Εναρξις 
Ισχύος τοΟ 
παρόντος 
Νόμου καΐ 
μεταβατική 
διάταξις. 

6. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια της εν αύτώ ένθέσεως, ευθύς 
μετά το άρθρον 6, των ακολούθων νέων άρθρων : 
«Εξουσία 6Α. Είς πάσαν περίπτωσιν καθ' ην ή Επιτροπή Χορη
διάπαροχήν γημάτων αποφασίζει δτι οιονδήποτε πρόσωπον θεωρεΐ
αναδροϊΞ τ α ι ώ<^ έξαφανισθέν, οιονδήποτε χορήγημα είς τους έξαρ

'' τωμένους αύτου δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των 
βάσει τούτου ισχυόντων ή εκδοθέντων Κανονισμών 
δύναται, λαμβανομένων ύπ' όψιν των περιστάσεων της 
υποθέσεως, νά παρέχηται αναδρομικώς δια περίοδον εξ 
μηνών αμέσως προηγουμένων της τοιαύτης αποφάσεως 
ή διά τοιαύτην μακροτέραν περίοδον ώς ή 'Επιτροπή 
Χορηγημάτων ήθελε κρίνει ορθόν. 

6Β— (1) Ουδέν εν τω παρόντι Νόμω ή τοις βάσει τού
του έκ'δοθεΐσι Κανονισμοΐς επηρεάζει τήν παροχήν ή την 
συνέχισιν παροχής οίασδήποτε συντάξεως, φιλοδωρήμα
τος, επιδόματος ή ετέρου ωφελήματος εις εξαρτώμενους 
οιουδήποτε προσώπου, δπερ είναι άγνοούμενον, δυνάμει 
οιουδήποτε Νόμου ή διοικητικής πράξεως, μέχρις απο
φάσεως της 'Επιτροπής Χορηγημάτων περί παροχής χο
ρηγήματος είς εξαρτώμενους τοϋ τοιούτου προσώπου 
χαρακτηρισθέντος ύπ' αυτής ώς πεσόντος ή έξαφανι
σθέντος. 

(2) Όσάκις άποφασίζηται υπό τής Επιτροπής Χορη
γημάτων δτι εξαρτώμενοι οιουδήποτε πεσόντος ή έξα
φανισθέντος δικαιούνται, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή 
τών βάσει τούτου ισχυόντων ή εκδοθέντων Κανονισμών, 
είς παροχήν χορηγήματος, οιαδήποτε σύνταξις, φιλοδώ
ρημα, επ'ώομα. ή έτερον ωφέλημα παρεχόμενον εϊς αυ
τούς, ώς αναφέρεται εν τω έδαφίω (1), πλην συντάξεως 
παρεχομένης δυνάμει τοΰ εκάστοτε έν ίσχύϊ περί Κοινω
νικών 'Ασφαλίσεων Νόμου, θά λαμβάνηται ύπό τής Επι
τροπής Χορηγημάτων ύπ' όψιν διά τήν παροχήν ή μή 
τοιούτου χορηγήματος και τόν καθορισμόν του ΰψους και 
τής ημερομηνίας ενάρξεως τής καταβολής αύτου.». 

7. Ή Ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζε'ται ώς άρξαμένη τήν Ί5ην 
Ιουλίου 1974 : 

Νοείται δτι ή πληρωμή παντός χορηγήματος καταβαλλομένου 
δυνάμει του βασικού νόμου θά συνεχισθή μέχρι τής λόγω του πα
ρόντος Νόμου και συμφώνως προς τάς διατάξεις αύτου, διά σχετι
κής αποφάσεως τής Επιτροπής Χορηγημάτων, αναπροσαρμογής του 
τοιούτου χορηγήματος ή τής διακοπής αύτου, αναλόγως τής περι
πτώσεως. 

ΕίδικαΙ 
διατάξεις 
εις περιπτώ
σεις παροχής 
συντάξεως 
κ.λ.π. είς 
εξαρτώμενους 
αγνοουμένων 
δυνάμει 
Νόμου ή 
διοικητικής 
πράξεως. 


