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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οπ Άρ. 1811 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Ταμείου Συντάξεων και Έκτακτων Επιδομάτων των έκ των 
Πεσόντων και των Θυμάτων τοϋ 'Αγώνος Εξαρτωμένων και των 'Αναπή

ρων αύτοϋ (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως 
εις την έπί'σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 49 του 1982 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ Π Ε Ρ Ι ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ Π Ε Σ Ο Ν Τ Ω Ν 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α Γ Ω Ν Ο Σ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΥΤΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1962 Ε Ω Σ 1980 

Ή Βουλή των Άντυπροισώπων ψηφίζει ώ ς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ταμείου Σ οντά- Συνοπτικός 
ξεων καΐ Έ κ τ α κ τ ω ν 'Επιδομάτων των έκ των Πεσόντων και των τίτλος. 
θ υ μ ά τ ω ν του 'Αγώνος 'Εξαρτωμένων και των 'Αναπήρων αύτου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1982, και θ ά άναγιγνώσκηται όμου 
μετά των περί Ταμείου Συντάξεων καΐ Έ κ τ α κ τ ω ν Ε π ι δ ο μ ά τ ω ν τών Ελληνικοί 
έκ τών Πεσόντων καΐ τών θ υ μ ά τ ω ν του 'Αγώνος Ε ξ α ρ τ ω μ έ ν ω ν και Κοινοτικοί 
τών 'Αναπήρων αύτοΰ Νόμων του 1962 εως 1980 (έν τοις εφεξής Νομο^· 
αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό i7.TOoi962 
παρών Νόμος θά αναφέρονται όμου ώς οι περί Ταμείου Συντά 4 τοϋ 1964 
ξεων και Έ κ τ α κ τ ω ν Ε π ι δ ο μ ά τ ω ν τών έκ τών Πεσόντων και τών κα1 Νόμοι 
θ υ μ ά τ ω ν του 'Αγώνος εξαρτωμένων καΐ τών 'Αναπήρων αύτου 4gTO|gg7 
Νόμοι του 1962 εως 1982. 59 τοϋ 1969 

43 τοϋ 1971 
41 του 1972 
2 6 τ ο ϋ 1 9 7 5 
7 0 τ ο ϋ 1 9 7 8 
71 τοϋ 1980. 

2. Τό εδάφιον (2) τοϋ άρθρου 7 τοΰ βασικού νόμου διαγράφεται Άντϋκαοτό:
και αντικαθίσταται διά του ακολούθου εδαφίου: στασιςτοΰ 

«(2) Πάσα χορήγησις συντάξεως γενομένη δυνάμει του έδα ο̂ϋ άρθρου 7 
φίου (1) δέν δύναται νά εχη άναδρομικήν Ίσχύν μεγαλυτέραν τοϋ βασικοϋ 
τών δώδεκα μηνών από της ημερομηνίας λήψεως της άποφά νόμου. 
σεως χορηγήσεως της συντάξεως.». 

(727) 
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Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 10 
τοΟ βασικοΰ 
νόμου. 

Άντικα
τάοτασις· τοΰ 
άρθρου 17 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 18 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

3. Το άρθρον 10 του βασικού νόμου τροποποιείται δια της έξ 
αύτοϋ διαγραφής της λέξεως «ένενήκοντα» και της αντικαταστά
σεως της δια των λέξεων «εκατόν δέκα» και της διαγραφής της 
λέξεως «έβδομήκοντα» και της αντικαταστάσεως της δια της λέξεως 
«ένενήκοντα». 

4. Το άρθρον 17 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθί
σταται διά του ακολούθου άρθρου: 
«Σύνταξις 17. Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 10, ή σύν
έξαρτωμένων. χο^ς τ ω ν gK τ ω ν πεσόντων εξαρτωμένων, κατά μήνα, θά 

είναι ώς ακολούθως: 
(1) Πλήρως εξαρτώμενοι εκ πεσόντων: 

(α) Χήρα, ποσόν ουχί μικρότερον τών δεκατεσσάρων 
λιρών και ούχι μεγαλύτερον τών τριάκοντα πέντε 
λιρών' 

(β) εκαστον» τέκνον, ποσόν ουχί μικρότερον τών 
οκτώ λιρών και ούχι μεγαλύτερον τών είκοσι 
λιρών 

(γ) έκαστος άλλος εξαρτώμενος, ποσόν ουχί μικρό
τερον τών οκτώ λιρών καΐ ούχι μεγαλύτερον τών 
είκοσι λιρών: 

Νοείται δτι εάν ό πεσών κατέλιπε μόνον εν πλήρως έξαρ
τώμενον πρόσωπον, το ποσόν της συντάξεως θά είναι ούχι 
μικρότερον τών δεκατεσσάρων λιρών καΐ ούχι μεγαλύ
τερον τών τριάκοντα πέντε λιρών. 

(2) Μερικώς εξαρτώμενοι έκ πεσόντων, έκαστος, ποσόν 
ούχι μικρότερον τών οκτώ λιρών καΐ ουχί μεγαλύτερον 
τών δεκαπέντε λιρών. 

(3) Πλήρως εξαρτώμενοι έκ θυμάτων: 
(α) Χήρα, ποσόν ουχί μικρότερον τών δώδεκα λιρών 

και ούχι μεγαλύτερον τών τριάκοντα λιρών 
(β) ^καστον τέκνον, ποσόν ούχι μικρότερον τών 

οκτώ λιρών και ούχι μεγαλύτερον τών δεκαπέντε 
λιρών 

(γ) έκαστος άλλος εξαρτώμενος, ποσόν ουχί μικρό
τερον τών οκτώ λιρών και ουχί μεγαλύτερον τών 
δεκαπέντε λιρών. 

(4) Μερικώς εξαρτώμενοι έκ θυμάτων, έκαστος, ποσόν 
ούχι μικρότερον τών πέντε λιρών και ουχί μεγαλύτερον 
τών δώδεκα λιρών.». 

5. Το άρθρον 18 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της δια
γραφής της εν τέλει αύτου επιφυλάξεως και της αντικαταστάσεως 
της διά της ακολούθου επιφυλάξεως: 

«Νοείται δτι, ανεξαρτήτως τών διατάξεων της άνω παραγρά
φου (γ) , ή παροχή συντάξεως συνεχίζεται και μετά τήν συμπλή
ρωσιν του δεκάτου ογδόου έτους της ηλικίας τών υιών ε'ις τάς 
ακολούθους περιπτώσεις: 

(α) Εις περιπτώσεις αναπήρων υιών, έφ' όσον ή φύσις και ό 
βαθμός της αναπηρίας των καθιστούν αυτούς εξαρτώμενους 
έκ του πεσόντος γονέως των καΐ μετά τήν συμπλήρωσιν του 
ρηθέντος δεκάτου ογδόου Ιστούς της ηλικίας των' 

(β) είς περιπτώσεις υίών έφ' δσον εξακολουθούν νά φοιτούν 
είς σχολάς μέσης ή ανωτέρας εκπαιδεύσεως έν Κύπρω ή 
εκτελούν τήν ύποχρέωσιν θητείας των ε'ις τήν Έθνικήν 
Φρουράν καΐ δεν έχουν συμπληρώσει το είκοστόν πρώτον 
έτος τής ηλικίας των.». 
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6. Το άρθρον 19 του βασικού νόμου διαγράφεται καΐ άντικαθί Αντικατα
στατά ι δΐά τοΟ ακολούθου άρθρου: στασιςτου 

ΐ Λ . ι ΐ ί r- » t > -· / ^ ~ c ά ρ θ ρ ο υ 1 9 

«Σόνταξις 19. Η συνταξις ανάπηρων, κατά μήνα, θα είναι ως τοΟβασικοΰ 
αναπήρων. ακολούθως: νόμου. 

(1) Δι' Μκαστον πλήρως άνάπηρον μαχητήν— 
(α) "Ανευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν ουχί 

μικρότερον των είκοσι πέντε λιρών και ουχί 
μεγαλύτερον τών ένενήκοντα λιρών' 

(β) με οίκργενειακάς υποχρεώσεις, ποσόν ούχι 
μικρότερον τών τριάκοντα πέντε λιρών και ούχι 
μεγαλύτερον τών εκατόν δέκα λιρών. 

(2) Δι' εκαστον πλήρως άνάπηρον άμαχον— 
(α) "Ανευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν ουχί 

μικρότερον τών δεκαοκτώ λιρών και ουχί μεγα
λύτερον τών έξήκοντα λιρών* 

(β) με οίκογενειακάς υποχρεώσεις, ποσόν ούχι 
μικρότερον τών είκοσι λιρών και ούχι μεγαλύ
τερον τών ένενήκοντα λιρών. 

(3) Δι' εκαστον μερικώς άνάπηρον μαχητήν— 
(α) "Εχοντα βαθμόν άνικανότητος πέραν τών τεσσα

ράκοντα εννέα τοις εκατόν— 
(ι) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 

ούχι μικρότερον τών δώδεκα λιρών και 
ούχι μεγαλύτερον τών τριάκοντα πέντε 
λιρών 

(ιι) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν ούχι 
μικρότερον τών είκοσι λιρών και ούχι μεγα
λύτερον τών ένενήκοντα λιρών 

(β) έχοντα βαθμόν άνικανότητος κυμαινόμενον 
μεταξύ τριάκοντα καΐ τεσσαράκοντα εννέα τοις 
εκατόν, αμφοτέρων περιλαμβανομένων— 

(ι) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 
ούχι μικρότερον τών δώδεκα λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον τών τριάκοντα πέντε 
λιρών ^ 

(ιι) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν ούχι 
μικρότερον τών δεκοοπέντε λιρών και ούχι 
μεγαλύτερον τών πεντήκοντα λιρών 

(γ) έχοντα βαθμόν άνικανότητος μέχρις είκοσι εννέα 
τοις εκατόν περιλαμβανομένου— 

(ι) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 
ούχι μικρότερον τών ένδεκα λιρών και ούχι 
μεγαλύτερον τών είκοσι εξ λιρών* 

(ιι) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν ούχι 
μικρότερον τών δεκατριών λιρών καΐ ούχι 
μεγαλύτερον τών τριάκοντα λιρών. 

(4) Δι' εκαστον μερικώς άνάπηρον άμαχον— 
(α) "Εχοντα βαθμόν άνικανότητος πέραν τών τεσσα

ράκοντα εννέα τοις εκατόν— 
(ι) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 

ουχί μικρότερον τών δώδεκα λιρών και ούχι 
μεγαλύτερον τών έξήκοντα λιρών* 
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Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 
28 Β τοΰ 
βασικού 
νόμου. 

Προσθήκη εις 
τον βασικό ν 
νόμον νέου 
όρθρου 28Δ. 

"Εναρξις , 
ισχύος τοΰ 
παρόντος 
Νόμου. 

(ιι) με ο'ικογενειακάς υποχρεώσεις, ποσόν ούχι 
μικρότερον των δεκαπέντε λιρών και ουχί 
μεγαλύτερον τών έβδομήκοντα λιρών' 

(β) έχοντα βαθμόν άνικανότητος κυμαινόμενον με
ταξύ τριάκοντα και τεσσαράκοντα εννέα τοις 
εκατόν, αμφοτέρων περιλαμβανομένων— 

(ι) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 
ούχι μικρότερον τών ένδεκα λιρών και ούχι 
μεγαλύτερον τών τριάκοντα λιρών 

(ιι) με οίκογενειακάς υποχρεώσεις, ποσόν ούχι 
μικρότερον τών δεκατριών λιρών καΐ ούχι 
μεγαλύτερον τών τεσσαράκοντα λιρών 

(γ) έχοντα βαθμόν άνικανότητος μέχρις είκοσι εννέα 
τοις εκατόν περιλαμβανομένου— 

(ι) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 
ούχι μικρότερον τών οκτώ λιρών και ούχι 
μεγαλύτερον τών είκοσι δύο λιρών 

(ιι) με οίκογενειακάς υποχρεώσεις, ποσόν ούχι 
μικρότερον τών ένδεκα λιρών και ουχί μεγα
λύτερον τών είκοσι εξ λιρών.». 

7. Το άρθρον 28Β του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ 
αύτου διαγραφής της λέξεως «είκοσι» (έκτη γραμμή) και της αντι
καταστάσεως της διά της λέξεως «τριάκοντα». 

8. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αύτώ ένθέσεως, 
ευθύς μετά το άρθρον 28Γ, του ακολούθου νέου άρθρου: 

28Δ. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του άρθρου 10, ή 
'Επιτροπή δύναται δι' αποφάσεως της νά παρέχη, επι
προσθέτως προς τάς μηνιαίας συντάξεις τάς άναφερο
μένας εν τω άρθρω 17, είδικήν σύνταξιν μή ύπερβαί
νουσαν τάς δεκαπέντε λίρας κατά μήνα εις τήν χήραν 
πεσόντος ή θύματος ή οποία δεν έ'τυχεν συντάξεως γή
ρατος ή χηρείας παρά του Ταμείου Κοινωνικών 'Ασφα
λίσεων έφ' όσον, κατά τήν κρίσιν της 'Επιτροπής, αΰτη 
θά καθίστατο, κατά τήν φυσικήν πορείαν τών πραγμά
των, δικαιούχος τών έν λόγω ωφελημάτων εκ τοΰ Ταμείου 
Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων εάν ό σύζυγος της δεν έφο
νεύετο.». 

9.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2), ή ισχύς 
του παρόντος Νόμου λογίζεται ώς άρξαμένη τήν Ιην 'Οκτωβρίου, 
1981. 

(2) Ή . ισχύς τών άρθρων 2 καΐ 5 του παρόντος Νόμου άρχεται 
άπό τής ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του έν τη έπισήμω έφημε
ρίδι τής Δημοκρατίας, του δε άρθρου 8 λογίζεται ώς άρξαμένη τήν 
Ιην 'Ιανουαρίου, 1982. 

«Εξουσία 
Επιτροπής 
νά παρέχη 
εις χήρας 
έπιιτρό'σθετον 
είδικήν 
σύνταξιν. 
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Ά ρ . 1811, 22.10.82 

Ό περί Χορηγημάτων ειΐς Εξαρτώμενους Πεσόντων και εις Αναπήρους 
(Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπί

σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρβρω 52 τοϋ 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 50 τοϋ 1982 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ Ε Ι Σ 

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ 
ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1978 . 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Χορηγημάτων είς Συνοπτικός 

'Εξαρτώμενους Πεσόντων και εις 'Αναπήρους (Τροποποιητικός) τίτλος. 
Νόμος του 1982 καΐ θά άναγιγνώσκηται όμοΟ μετά του περί Χορη 69 τοϋ 1978. 
γημάτων είς 'Εξαρτώμενους Πεσόντων και εις 'Αναπήρους Νόμου 
του 1978 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος») και 
ό δασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς οι 
περί Χορηγημάτων εις 'Εξαρτώμενους Πεσόντων και ε'ις 'Αναπή
ρους Νόμοι του 1978 και 1982. 

2. Το άρθρον 6 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθιστά Άνηκατά
ται διά του ακολούθου άρθρου: στασιςτοϋ 
«Εξουσία διά 6. Είς πάσαν περίπτωσιν καθ' ην ή 'Επιτροπή Χορηγημά χοοϊϊσι;κοΰ 
ιταροχήν των αποφασίζει δτι οιονδήποτε πρόσωπον θεωρείται ώς νόμου, 
χοριγήματος πεσόν ή έξαφανισθέν, οιονδήποτε χορήγημα εις τους έξαρ

τωμενους αυτού δυνάμει του παρόντος Νομού η των βάσει 
τούτου ισχυόντων ή εκδοθέντων Κανονισμών δύναται, λαμ
βανομένων ύπ' όψιν των περιστάσεων της υποθέσεως, νά 
παρέχηται αναδρομικώς διά περίοδον μή ύπέρβαίνουσοα/ 
τους δώδεκα μήνας, της περιόδου ταύτης υπολογιζόμενης 
από της ημερομηνίας λήψεως της αποφάσεως περί παρο
χής του χορηγήματος.». 


