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Ο περί Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων των εκ των Πεσόντων 
και των Θυμάτων του Αγώνος Εξαρτωμένων και των Αναπήρων αυτού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 41 του 1986 
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 1984. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ταμείου Συντάξεων 

και Εκτάκτων Επιδομάτων των εκ των Πεσόντων και των Θυμάτων 
του Αγώνος Εξαρτωμένων και των Αναπήρων αυτού (Τροποποιητι

κός) Νόμος του 1986, και θα αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί 
Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων των εκ των Πεσόντων 
και των Θυμάτων του Αγώνος Εξαρτωμένων και των Αναπήρων 
αυτού Νόμων του 1962 έως 1984 (εν τοι εφεξής αναφερομένων ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών. Νόμος θα 
αναφέρωνται ομού ως οι περί Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων 
Επιδομάτων των εκ τών Πεσόντων και των Θυμάτων του Αγώνος 
Εξαρτωμένων και των Αναπήρων αυτού Νόμοι του 1962 έως 1986. 

2. Το άρθρον 10 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ 
αυτού διαγραφής των λέξεων «εκατόν τριάκοντα» και της αντι

καταστάσεως των διά των λέξεων «εκατόν ενενήκοντα πέντε» και της 
διαγραφής των λέξεων «εκατόν δέκα» και της αντικαταστάσεως των 
διά των λέξεων «εκατόν εξήκοντα πέντε». 

3. Το άρθρον 17 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντι

καθίσταται διά του ακολούθου νέου άρθρου: 
17. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, η 

σύνταξις των εκ των πεσόντων εξαρτωμένων, κατά μήνα, 
θα είναι ως ακολούθως:— 

(1) Πλήρως εξαρτώμενοι εκ πεσόντων: 
(α) Χήρα, ποσόν ουχί μικρότερον των είκοσι οκτώ 

λιρών και ουχί μεγαλύτερον των εξήκοντα επτά 
λιρών 

(β) έκαστον τέκνον, ποσόν ουχί μικρότερον των 
δεκαέξ λιρών και ουχί μεγαλύτερον των τριά

κοντα οκτώ λιρών 

«Σύνταξις 
εξαρτωμένων 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ελληνικοί 
Κοινοτικοί 
Νόμοι 
4 του 1962 

17 του 1962 
4 του 1964 

και Νόμοι 
6 του 1966 
48 του 1967 
59 του 1969 
43 του 1971 
41 του 1972 
26 του 1975 
70 του 1978 
71 του 1980 
49 του 1982 
23 του 1984. 
Τροποποίησις 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάστασις 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 
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(γ) έκαστος άλλος εξαρτώμενος, ποσόν ουχί μικρό

τερον των δεκαέξ λιρών και ουχί μεγαλύτερον 
των τριάκοντα οκτώ λιρών: 

Νοείται ότι εάν ο πεσών κατέλιπεν μόνον έν πλήρως 
εξαρτώμενον πρόσωπον, το ποσόν της συντάξεως θα είναι, 
ουχί μικρότερον των είκοσι οκτώ λιρών και ουχί μεγα

λύτερον των εξήκοντα επτά λιρών. 
(2) Μερικώς εξαρτώμενοι εκ πεσόντων, έκαστος, 

ποσόν ουχί μικρότερον των δώδεκα λιρών και ουχί μεγα

λύτερον των είκοσι επτά λιρών. 
(3) Πλήρως εξαρτώμενοι εκ θυμάτων: 

(α) Χήρα, ποσόν ουχί μικρότερον των, είκοσι 
τεσσάρων λιρών και ουχί μεγαλύτερον των 
πεντήκοντα δύο λιρών 

(β) έκαστον τέκνον, ποσόν ουχί μικρότερον των 
δώδεκα λιρών και ουχί μεγαλύτερον των τριά

κοντα λιρών 
(γ) έκαστος άλλος εξαρτώμενος, ποσόν ουχί μικρό

τερον των δώδεκα λιρών και ουχί μεγαλύτερον 
των τριάκοντα λιρών. 

(4) Μερικώς εξαρτώμενοι εκ θυμάτων, έκαστος, 
ποσόν ουχί μικρότερον των οκτώ λιρών και ουχί μεγα

λύτερον των είκοσι δύο λιρών.». 
Αντικατάστασνς 4. Το άρθρον 19 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντί
του άρθρου 19 καθίσταται διά του ακολούθου νέου άρθρου:— 
του βασικού r Γ . 
νόμου. «ΐύνταξις 19. Η σύνταξις αναπήρων, κατά μήνα, θα είναι ως 

ανάπηρων. α κ ο λ ο υ θ ω ς : 

(1) Δι' έκαστον πλήρως ανάπηρον μαχητή ν— 
(α) Άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν ουχί 

μικρότερον των ογδοήκοντα λιρών και ουχί 
μεγαλύτερον των εκατόν πεντήκοντα λιρών 

(β) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν ουχί 
μικρότερον των εκατόν λιρών και ουχί μεγα

λύτερον των εκατόν ενενήκοντα πέντε λιρών. 
(2) Δι' έκαστον πλήρως ανάπηρον άμαχον— 

(α) Άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν ουχί 
μικρότερον των εξήκοντα πέντε λιρών και ουχί 
μεγαλύτερον των εκατόν πέντε λιρών . 

(β) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν ουχί 
μικρότερον των ογδοήκοντα λιρών και ουχί 
μεγαλύτερον των εκατόν εξήκοντα πέντε λιρών. 

(3) Δι'έκαστον μερικώς ανάπηρον μαχητή ν— 
(α) Έχοντα βαθμόν ανικανότητος πέραν των 

τεσσαράκοντα εννέα τοις εκατόν— 
(ί) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 

ουχί μικρότερον των πεντήκοντα λιρών 
και ουχί μεγαλύτερον των εκατόν δώδεκα 
λιρών 
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(ϋ) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν 

ουχί μικρότερον των εβδομήκοντα λιρών 
και ουχί μεγαλύτερον των εκατόν πεντή

κοντα λιρών 
(β) Έχοντα βαθμόν ανικανότητος κυμαινόμενον 

μεταξύ τριάκοντα και τεσσαράκοντα εννέα τοις 
εκατόν, αμφοτέρων περιλαμβανομένων— 
(i) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 

ουχί μικρότερον των είκοσι πέντε λιρών 
και ουχί μεγαλύτερον των εξήκοντα 
λιρών 

(ii) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν 
ουχί μικρότερον των τριάκοντα λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον των ογδοήκοντα δύο 
λιρών 

(γ) Έχοντα βαθμόν ανικανότητος μέχρις είκοσι 
εννέα τοις εκατόν περιλαμβανομένου— 
(ϊ) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 

ουχί μικρότερον των δεκαέξ λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον των τεσσαράκοντα δύο 
λιρών 

(ii) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν 
ουχί μικρότερον των είκοσι λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον των τεσσαράκοντα 
εννέα λιρών 

(4) Δι' έκαστον μερικώς ανάπηρον άμαχον— 
(α) Έχοντα βαθμόν ανικανότητος πέραν των 

τεσσαράκοντα εννέα τοις εκατόν— 
(i) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 

ουχί μικρότερον των τριάκοντα λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον των εκατόν πέντε λιρών 

(ii) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν 
ουχί μικρότερον των τεσσαράκοντα λιρών 
και ουχί μεγαλύτερον των εκατόν είκοσι 
λιρών 

(β) Έχοντα βαθμόν ανικανότητος κυμαινόμενον 
μεταξύ τριάκοντα και τεσσαράκοντα εννέα τοις 
εκατόν, αμφοτέρων περιλαμβανομένων— 
(i) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 

ουχί μικρότερον των είκοσι λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον των πεντήκοντα δύο 
λιρών 

(ii) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν 
ουχί μικρότερον των είκοσι πέντε λιρών 
και ουχί μεγαλύτερον των εβδομήκοντα 
πέντε λιρών 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 
28Β του 
βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 
28Δ του 
βασικού 
νόμου. 
Έναρξις 
ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

(γ) Έχοντα βαθμόν ανικανότητος μέχρις είκοσι 
εννέα τοις εκατόν περιλαμβανομένου— 
(ί) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 

ουχί μικρότερον των δώδεκα λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον των τριάκοντα επτά 
λιρών 

(ίί) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν 
ουχί μικρότερον των δεκαοκτώ λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον των τεσσαράκοντα 
πέντε λιρών.» 

5. Το άρθρον 28Β του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ 
αυτού διαγραφής των λέξεων «τεσσαράκοντα πέντε λίρας» (έκτη 
γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «εξήκοντα 
επτά λίρας». 

6. Το άρθρον 28Δ του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ 
αυτού διαγραφής των λέξεων «είκοσι πέντε» (πέμπτη, γραμμή) και της 
αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «τριάκοντα επτά». 

1. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ως αρξαμένη την Ιην 
Ιανουαρίου, 1985. 


