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Ό 'περί Ταμείου Συντάξεων και Έκτακτων Επιδομάτων τών εκ των 
Πεσόντων και! τών -θυμάτων του Αγώνος Εξαρτωμένων και τών 'Αναπήρων 
αύτου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 'Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 
τοΰ 'Συντάγματος. 

'Αριθμός 26 του 1975 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 
ΚΑΤ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΥΤΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1962 ΕΩΣ 1972. 

Ή Β.ουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως 'ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ταμείου Συντάξεων Συνοπτικός 
και Έκτακτων Επιδομάτων τών έκ τών Πεσόντων και τών θυμά- τίτλος, 
των του 'Αγώνος Εξαρτωμένων και τών 'Αναπήρων .αύτοΟ (Τρο- Ελληνικοί 
ποποιητικός) Νόμος του 1975, και θά άναγινώσκηται όμου μετά Κοινοτικοί 
τών περί Ταμείου -Συντάξεων και Έκτακτων Επιδομάτων τών έκ Ν ό ^ : 

τών Πεσόντων και τών θυμάτων του 'Αγώνος Εξαρτωμένων και ]7τοοΐ962 
τών "Αναπήρων αύτου Νόμων του 1962 εως 1972 (έν τοις εφεξής 4τοΰΐ964, 
αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό καί Νόμοι 
παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμου ως όΐ περί Ταμείου Συντά 6 τοΰ 1966 
ξεων καί Έκτακτων Επιδομάτων τών έκ τών Πεσόντων καί τών tn™~lnc7

n 
Λ / ~ > Λ ~ ' c  c ' ^ " > A ν , ~ 59 του 1969 
θυμάτων του Αγώνος Εξαρτωμένων και των Ανάπηρων αυτού 43τοϋΐ97ΐ 
Νόμοι του 1962 εως 1975. 4ΐτοϋΐ972. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροποποίηση 
(α) Διά της εξ αύτου διαγραφής τοΰ όρισμοΟ της λέξεως τουίΦθΡ°υ2 
s ' ,r-c ' , , „ ' ' , ' ' , ■ ,ι ·' c » ~ του δασικοΰ 

« Εξαρτώμενος» και της αντικαταστάσεως του δια του νό 
ακολούθου νέου ορισμού : 

«''.Εξαρτώμενος' σημαίνει το μέλος της οικογενείας 
του πεσόντος ή του θύματος, τό όποιον αποδεδειγμένως 
ή.το πλήρως ή μερικώς έξηρτημένον .έκ τών απολαβών 
του πεσόντος ή τοΰ θύματος κατά τον χρόνον του θοα/ά
του αύτου, ή θά ήτο έξηρτημένον κατά την φυσικήν πο
•ρείαν τών πραγμάτων εάν δ πεσών ή τό θύμα δεν εξέ
λιπε, οσάκις δε ό πεσών "ή τό .θύμα κατέλιπεν έξώγαμον 
ή θετόν τέκνον ή θετόν γονέα έξηρτημένον ώς ανωτέρω, 
τό τοιούτον τέκνον ή γονέα : 

Νοείται δτι ουδέν πρόσωπον θά λογίζηται ώς μερικώς 
έξαρτώμενον έξ άλλου προσώπου έάν δεν έξηρτατο μερι
κώς έκ συνεισφορών του προσώπου τούτου προς αντιμε
τώπισα τών συνήθων αναγκών του '.βίου.»' 
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Τροποποίησις 
τοΰ βασικού 
νόμου δια 
της προσθή
κης νέου 
άρθρου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 
11 τοΰ βα
σικού νόμου. 

Άντικατά
στασις τοΰ 
άρθρου 1 2 
του δασικού 
νόμου. 

(β) Δια της εξ αύτοΰ διαγραφής τοΟ ορισμού της λέξεως 
«Ίατροσυμβούλιον» και της αντικαταστάσεως του δια τοΰ 
ακολούθου νέου ορισμού : 

«'Ίατροσυμβούλιον' σημαίνει το ίατροσυμβούλιον το 
καθοριζόμενον εν τω άρθρω 5Α.»' καΐ 

(γ) Δια της έκ του ορισμού των λέξεων «Μέλος της οικογε
νείας» διαγραφής των λέξεων «τον πάππον, την μάμμην» 
(δευτέρα γραμμή) και των λέξεων «τον έγγονόν, την έγ
γονήν,» (τρίτη γραμμή). 

3. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια τής εν αύτώ ένθέσεως, 
ευθύς μετά το άρθρον 5, του ακολούθου νέου άρθρου : 
«Ίατρο 5Α— (1) Το Ί ατροσυμβούλιον σύγκειται έξ ενός Προ
συμδούλιον. έδρου διοριζομένου ύπό τοΰ 'Υπουργού Ο'ικονομικών και 

ενός ή πλειόνων μελών, απάντων εγγεγραμμένων Ια
τρών, εκλεγομένων ύπό τοΰ Προέδρου, δι' έκάστην περί
πτωσιν ή συνεδρίου, έκ καταλόγου 'ιατρών καταρτιζομέ
νου ύπό τοΰ Υπουργού Οικονομικών. 

(2) Ό δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) διορισμός του Προ
έδρου και ό καταρτισμός τοΟ καταλόγου 'ιατρών γίνον
ται εν συνεννοήσει μετά του Υπουργού Υγείας.». 

4. Το άρθρον 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α) Διά τής έκ τοΟ εδαφίου (1) αύτου διαγραφής τών λέξεων 

«Ό χαρακτηρισμός εξαρτωμένων» (πρώτη γραμμή) και 
τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «Το θέμα κατά 
πόσον εξαρτώμενοι δικαιούνται καθόλου εις σύνταξιν 
δυνάμει του παρόντος Νόμου καί, έν περιπτώσει καθ' ην 
δικαιούνται, ό χαρακτηρισμός αυτών»* καί 

(β) διά τής έκ του εδαφίου (2) αύτου διαγραφής τών λέξεων 
«Ό χαρακτηρισμός αναπήρων» (πρώτη γραμμή) και τής 
αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «Το θέμα κατά πό
σον ανάπηροι δικαιούνται καθόλου ε'ις σύνταξιν δυνάμει 
του παρόντος Νόμου καί, έν περιπτώσει καθ' ην δικαιούν
ται, ό χαρακτηρισμός αυτών». 

5. Τό άρθρον 12 τοΰ βασικοΰ νόμου διαγράφεται καί αντικαθί
σταται διά τοΰ ακολούθου νέου άρθρου : 
«Ακριβής 12.—(1) Τό μηνιαΐον ποσόν τό καταβλητέον έκ τοΰ 
καθορισμός Ταμείου είς εκαστον δικαιοΰχον καθορίζεται δι' αποφά

σεως τής 'Επιτροπής μετά λεπτομερή έρευναν τοΰ βαθμού 
εξαρτήσεως ή αναπηρίας καί τών ειδικών συνθηκών τοΰ 
βίου αύτου. 

(2) Τά μέχρι τής 31ης 'Ιανουαρίου 1962 εισπραχθέντα 
ύπό τών δικαιούχων έξ άλλων πηγών ποσά διά τους σκο
πούς τοΰ παρόντος Νόμου λαμβάνονται ύπό τής 'Επιτρο
πής ύπ' δψιν κατά τόν καθορισμόν τοΰ ποσοΰ. 

(3) Ή 'Επιτροπή δύναται, οσάκις κρίνη σκόπιμον— 
(α) νά προβαίνη ε'ις άναθεώρησιν τοΰ βαθμού εξαρ

τήσεως καί τών ειδικών συνθηκών τοΰ βίου εκά
στου τών εξαρτωμένων ή καί τών ε'ις αυτούς κα
ταβαλλομένων ποσών* 

(β) νά προβαίνη ε'ις άναθεώρησιν τής αναπηρίας 
οιουδήποτε αναπήρου κατόπιν γνωμοδοτήσεως 
τοΰ 'Ιατροσυμβουλίου, τών ειδικών συνθηκών τοΰ 
βίου αύτοΰ καί τοΰ εις αυτόν καταβαλλομένου 
ποσοΰ. 

του κατα
βλητέου είς 
ϊκαστον 
δικαιοΰχον 
ποσοΰ και 
άναθεώρησις 
των κατα
βαλλομένων 
ποσών. 
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(4) Προς τον σκοπόν της εν τή παραγράφω (3) ανα
φερομένης αναθεωρήσεως ή Επιτροπή δύναται να καλή 
οιονδήποτε έξαρτώμενον προς έξέτασιν, ή, αναλόγως της 
περιπτώσεως, οιονδήποτε άνάπηρον προς έξέτασιν και 
γνωμοδότησιν ύπό του Ιατροσυμβουλίου, άρνησις δε ή 
παράλειψις συμμορφώσεως προς τοιαύτην κλήσιν ή έξέ
τασιν συνεπάγεται άμεσον άναστολήν του δικαιώματος του 
παραβάτου είς παν ποσόν χορηγούμενον εις αυτόν δυνάμει 
του παρόντος Νόμου. 

(5) Είς περίπτωσιν καθ' ην κατόπιν οιασδήποτε ανα
θεωρήσεως ήθελεν άποφασισθή ύπό της 'Επιτροπής δτι 
οιοσδήποτε εξαρτώμενος έπαυσε νά είναι εξαρτώμενος 
συμφώνως προς τον παρόντα Νόμον, το δικαίωμα αύτου 
δια σύνταξιν θα θεωρήται δτι άποσβέννυται δυνάμει του 
άρθρου 18.». 

6. Το άρθρον 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως : Τροποποίησις 
/ Χ Λ , ~ , ~ , / n \ » ~ c „ „ . . , τοΰ όρθρου 
(α) Δια της εκ της παραγράφου (ρ) αυτού διαγραφής των λε ΐδτοΟδα

ξεων «τους γονείς, τον πάππον και τήν μάμμην» (πρώτη καΐ σικοΰ νόμου, 
δευτέρα γραμμαί) καΐ της αντικαταστάσεως των δια των 
λέξεων «και τους γονείς,»" 

(β) δια της έκ της παραγράφου (γ) αυτού" διαγραφής των λέ
ξεων «αδελφούς και άρρενας εγγονούς» (πρώτη γραμμή) 
και της αντικαταστάσεως των δια των λέξεων «καΐ τους 
αδελφούς»' και 

(γ) δια της έκ της παραγράφου (δ) αύτου διαγραφής των λέ
ξεων «και θήλεις εγγονούς» (πρώτη γραμμή). 

7. Ή παράγραφος (β) του άρθρου 20 του βασικού νόμου διαγρά Τροποποίησις 
φεται και αντικαθίσταται δια της ακολούθου νέας παραγράφου : τοΰ άρθρου 

20 τοΰ 6α

«(β) Δια τους έχοντας προσωρινήν άναπηρίαν, διά του θανάτου σικοΰ νόμου. 
αυτών, διά της ίάσεως, ή διά της μειώσεως της αναπηρίας 
αυτών είς τοιούτον βαθμόν ώστε ή εναπομένουσα αναπηρία 
νά μη μειοΐ τήν προς το άποκερδαίνειν τά προς το ζην 
ικανότητα είς έργασίαν της ειδικότητος των.». 

άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

8. Ή Ισχύς των διατάξεων του άρθρου 21 του βασικού νόμου των Αναστολή 
αναφερομένων είς παροχήν έκ του Ταμείου εκτάκτων επιδομάτων ισχύος ένίων̂  
προς κάλυψιν δαπανών προικοδοτήσεως και ανωτάτης εκπαιδεύσεως δι°<τάξεων του 
αναστέλλεται μέχρις δτου το Ύπουργικόν Συμβούλιον, διά γνωστο
ποιήσεως δημοσιευομένης εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρα
τίας, όρίση τήν ήμερομηνίαν λήξεως της τοιαύτης αναστολής : 

Νοείται δτι ή πληρωμή παντός επιδόματος δι' άνωτάτην εκπαίδευ
σα/ νυν καταβαλλομένου εις πρόσωπα άτινα ήσαν δικαιούχοι δυνάμει 
του εδαφίου (2) του άρθρου 24 του βασικού νόμου θά συνεχισθή μέ
χρις άποπεροπώσεως της χρονικής περιόδου ήτις θά ήτο αναγκαία, 
κατά τήν κρίσιν τής 'Επιτροπής Άνακουφίσεως Παθόντων, διά κα
νονικήν συμπλήρωσιν του κύκλου των σπουδών των τοιούτων δικαι
ούχων. 

9. Το εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 24 του βασικού νόμου (ώς τούτο Τροποποίησες 
εκτίθεται εν τω άρθρω 2 του Νόμου 4 του 1964 Ε.Κ.Σ.) τροποποιείται τοΰ άρθρου 
διά τής διαγραφής των εν τω τέλει αύτοΟ λέξεων «και κατά τά λοιπά 2 1 τ ο υ δασι" 
ο / ' c > « ' ^ ι / 1Λ « ζ — κου νομού. 
διέπεται υπο του Νομού περί Υποτροφιών». 
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Τροττοποίησις 
τοΰ άρθρου 3 
τοΰ Νόμου 6 
του 1966, ώς 
έτροποποιή
θη διά των 
Νόμων 43 
τοΰ 1971 και 
41 τοΰ 1972. 

"Εναρξις 
ισχύος τοΰ 
παρόντος 
Νόμου και 
μεταβατική 
δίάταξις. 

ΙΟί Το άρθρον 3 του περί Ταμείου Συντάξεων καΐ Έκτακτων 
'Επιδομάτων των έκ τών Πεσόντων κα! των θυμάτων του 'Αγώνος 
'Εξαρτωμένων και των 'Αναπήρων αύτου (Τροποποιητικού) Νόμου 
του 1966, ως τούτο έτροποποιήθη διά του περί Ταμείου Συντάξεων 
και 'Εκτάκτων. 'Επιδομάτων των. έκ τών Πεσόντων και των θυμά
των του 'Αγώνος 'Εξαρτωμένων και τών 'Αναπήρων αύτοϋ* (Τροπο
ποιητικού); Νόμου του 1971 καΐ του περί Ταμείου Συντάξεων και 
'Εκτάκτων 'Επιδομάτων τών έκ τών Πεσόντων και· τών θυμάτων 
του 'Αγώνος Εξαρτωμένων καΐ τών Αναπήρων αύτου (Τροποποιη
τικού) Νόμου του 1972, τροποποιείται περαιτέρω ώς ακολούθως : 

■(a) Διά της έξ αύτου διαγραφής της λέξεως «αγνοουμένων» 
(τετάρτη γραμμή) καΐ της αντικαταστάσεως της διά της 
λέξεως «έξαφανισθέντων»· κα! 

■(.β): διά" της έν. αύτώ: έν.θέσεως,. ευθύς μετά τάς. λέξεις και 
αριθμούς «από της 21ης Δεκεμβρίου 1963», τών λέξεων και 
αριθμών «ή τών άπό του πραξικοπήματος της 15ης 'Ιουλίου 
1974 ή της άπό της 20ής 'Ιουλίου 1974 Τουρκικής εισβολής». 

11. Ή ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ώς άρξαμένη την 15ην 
'Ιουλίου 1974 : 

Νοείται δτι ή πληρωμή πάσης συντάξεως και παντός επιδόματος 
καταβαλλομένων δυνάμει του βασικού νόμου θά συνεχισθή μέχρι της 
λόγω του παρόντος Νόμου και συμφώνως προς τάς διατάξεις αύτου, 
διά σχετικής αποφάσεως τής 'Επιτροπής Άνακουφίσεως Παθόντων, 
αναπροσαρμογής τής τοιαύτης συντάξεως ή του τοιούτου επιδόμα
τος, ή τής διακοπής τούτων, αναλόγως τής περιπτώσεως.. 

Έτυττώθη έν τφ Τυττογραφείω της' Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


