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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ ΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2336 της 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1988
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ
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ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΡΘΡΩΝ
Συνοπτικός τίτλος.
Ερμηνεία.
Ταμείον.
Επιτροπή.
Ιατροσυμβούλιον.
Ειδική μηνιαία σύνταξις και έτερα ωφελήματα.
Αίτησις διά παροχήν ειδικής μηνιαίας συντάξεως ή ετέρων ωφελημάτων.
Έρευναι και αποφάσεις της Επιτροπής.
Ημερομηνία ενάρξεως καταβολής ωφελήματος.
Εις ποίον καταβάλλεται το ποσόν του ωφελήματος.
Αναθεώρησις του ύψους του παρεχομένου ωφελήματος.
Τερματισμός αναστολής ένεκα παραβάσεως του παρόντος Νόμου.
Επανέναρξις ανασταλείσης παροχής αναδρομικώς.
Υποχρέωσις παροχής ζητηθέντων στοιχείων.
Μεταβολή της προσωπικής κλπ. καταστάσεως του δικαιούχου και υποχρέωσις
γνωστοποιήσεως ταύτης.
Ψευδής Δήλωσις.
Απόσβεσις δικαιωμάτων.
Κανονισμοί.
Διάλυσις του Ταμείου.
Μεταβατικοί Διατάξεις.
Καταργήσεις.
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Ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 114 του 1988
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΥΤΟΥ ΝΟΜΟΥΣ, ΤΟΥΣ
ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ
ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥ
ΡΑΣ (ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ
ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
Ερμηνεία.

20 του 1964
49 του 1964
68 του 1964
26 του 1965
27 του 1965
44 του 1965
5 του 1966
14 του 1966
41 του 1966
76 του 1966
38 του 1967
70 του 1967
66 του 1968
95 του 1968
24 του 1975
56 του 1975
33 του 1976
16 του 1977
22 του 1978
88 του 1979
81 του 1981
52 του 1984

89 του 1986.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων
Νόμος του 1988.
2.—(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη
διάφορος έννοια —
«Αγων» σημαίνει τον απελευθερωτικόν αγώνα του Ελληνικού
Κυπριακού Λαού τον αρξάμενον ενόπλως υπό της ΕΟΚΑ την Ιην
Απριλίου, 1955 και λήξαντα διά της διαταγής του Αρχηγού Διγενή
την 9ην Μαρτίου, 1959·
«Ανάπηρος» σημαίνει τον μερικώς ανάπηρο ν και τον πλήρως
ανάπηρον
«Δύναμις» σημαίνει την Εθνικήν Φρουράν την συσταθείσαν δυνάμει
του περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου·

«Έλλην Κύπριος» περιλαμβάνει και πάντα Αρμένιον, Μαρωνίτην ή
Λατίνον μόνιμον κάτοικον της Δημοκρατίας·
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«Ενεργός υπηρεσία» έχει την έννοιαν την αποδιδομένη ν εις τον
όρον τούτον υπό του περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου*

20 του 1964
49 του 1964
68 του 1964
26 του 1965
27 του 1965
44 του 1965
5 του 1966
14 του 1966
41 του 1966
76 του 1966
38 του 1967
70 του 1967
66 του 1968
95 του 1968
24 του 1975
56 του 1975
33 του 1976
16 του 1977
22 του 1978
88 του 1979
81 του 1981
52 του 1984
89 του 1986.

«Εξαρτώμενος» σημαίνει —
(α) την σύζυγον πεσόντος ή εξαφανισθέντος περιλαμβανομένης και
μνηστής ήτις ετεκνοποίησε
μετά του πεσόντος ή
εξαφανισθέντος*
(β) τον σύζυγον πεσούσης ή εξαφανισθείσης εάν ούτος ήτο πλήρως
ή κυρίως εξηρτημένος εκ των απολαβών αυτής κατά τον χρόνον
του θανάτου ή της εξαφανίσεως της ή θα ήτο πλήρως ή κυρίως
εξηρτημένος κατά την φυσικήν πορείαν των πραγμάτων εάν η
πεσούσα δεν εξέλιπε ή δεν εξηφανίζετο·
(γ) τα τέκνα πεσόντος ή εξαφανισθέντος περιλαμβανομένων και
εξωγάμων
(δ) τους γονείς άγαμου πεσόντος ή εξαφανισθέντος ανεξαρτήτως
του εάν ούτοι ήσαν εξηρτημένοι ή μη εκ των απολαβών του
πεσόντος ή εξαφανισθέντος κατά τον χρόνον του θανάτου ή της
εξαφανίσεως του*
(ε) τους γονείς εγγάμου πεσόντος ή εξαφανισθέντος εάν ούτοι ήσαν
πλήρως ή κυρίως εξηρτημένοι εκ των απολαβών αυτού κατά τον
χρόνον του θανάτου ή της εξαφανίσεως του ή θα ήσαν πλήρως
ή κυρίως εξηρτημένοι κατά την φυσικήν πορείαν των
πραγμάτων εάν ούτος δεν εξέλιπε ή δεν εξηφανίζετο*
(στ) τους αδελφούς ή αδελφός αγάμου πεσόντος ή εξαφανισθέντος
εφ* όσον ήσαν πλήρως ή κυρίως εξηρτημένοι εκ των απολαβών
αυτού κατά τον χρόνον του θανάτου ή της εξαφανίσεως του ή
θα ήσαν πλήρως ή κυρίως εξηρτημένοι κατά την φυσικήν
πορείαν των πραγμάτων εάν ούτος δεν εξέλιπε ή δεν
εξηφανίζετο*
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«Εξαφανισθείς» μετά των γραμματικών του όρου παραλλαγών
σημαίνει —
(α) παν μέλος της Δυνάμεως το οποίον ορίζεται ως εξαφανισθέν,
δυνάμει του εδαφίου (2)(α) του άρθρου 19 του περί της Εθνικής
20 του 1964
49 του 1964
68 του 1964

Φρουράς Νόμου*

26 του 1965
27 του 1965
44 του 1965
5 του 1966
14 του 1966
41 του 1966
76 του 1966
38 του 1967
70 του 1967
66 του 1968
95 του 1968
24 του 1975
56 του 1975
33 του 1976
16 του 1977
22 του 1978
88 του 1979
81 του 1981
52 του 1984
89 του 1986.

(β) πάντα Έλληνα Κύπριον εξαφανισθέντα διά συνεχή περίοδον
τουλάχιστον έξ μηνών, λόγω των υπό του πραξικοπήματος της
15ης Ιουλίου, 1974 ή των υπό της Τουρκικής Εισβολής της 20ής
Ιουλίου, 1974, δημιουργηΟεισών περιστάσεων και διά τον
οποίον η Κυβέρνησις της Δημοκρατίας δεν έχει οποιανδήποτε
θετικήν πληροφορίαν ότι ούτος ευρίσκεται εν ζωή·
«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπήν την καθιδρυομένην δυνάμει
του άρθρου 4·
«Ιατροσυμβούλιον» σημαίνει το Ιατροσυμβούλιον το καθιδρυόμενον
δυνάμει του άρθρου 5'
«Καταργηθέντες Κανονισμοί» σημαίνει τους καταργηθέντας δυνάμει
του άρθρου 21 Κανονισμούς·
«Καταργηθέντες Νόμοι» σημαίνει τους καταργηθέντας δυνάμει του
άρθρου 21 Νόμους·
«Μερικώς ανάπηρος» σημαίνει —
(α) παν μέλος της Δυνάμεως το οποίον κατέστη, προσωρινώς ή
μονίμως, ανίκανον προς εργασίαν εις βαθμόν κυμαινόμενον
μεταξύ των δεκαέξ και ενενή κοντά εννέα τοις εκατόν, αμφο
τέρων περιλαμβανομένων, της τοιαύτης ανικανότητος και του
βαθμού αυτής προερχομένων αποκλειστικώς εκ τραυμάτων ή
ασθενείας αμέσως οφειλομένων εις την ενεργόν υπηρεσίαν του
εν τη Δυνάμει·
(β) πάντα Έλληνα Κύπριον όστις κατέστη, προσωρινώς ή μονίμως,
ανίκανος προς εργασίαν εις βαθμόν κυμαινόμενον μεταξύ των
δεκαέξ και ενενήκοντα εννέα τοις εκατόν, αμφοτέρων περι
λαμβανομένων, της τοιαύτης ανικανότητος και του βαθμού
αυτής προερχομένων αποκλειστικώς —
(ι) εκ τραυμάτων ή ασθενείας αμέσως
οφειλομένων εις
παρασχεθείσαν κατά ή μετά την 15ην Ιουλίου, 1974
υπηρεσίαν, ή
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(ιι) εκ τραυμάτων αμέσως οφειλομένων εις τας κατά ή μετά το
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, 1974, ή τας υπό της
Τουρκικής Εισβολής της 20ής Ιουλίου, 1974, δημιουρ
γηθείσας συνθήκας*
(γ) πάντα Έλληνα Κύπριον όστις κατέστη, προσωρινώς ή μονίμως,
ανίκανος προς εργασίαν εις βαθμόν κυμαινόμενον μεταξύ των
δεκαέξ και ενενήκοντα εννέα τοις εκατόν, αμφοτέρων περι
λαμβανομένων, και ο οποίος εκρίθη, προ της ενάρξεως της
ισχύος του παρόντος Νόμου, ως «μερικώς ανάπηρος» δυνάμει
του διά του παρόντος Νόμου καταργουμένου «περί Χορηγη
μάτων εις Εξαρτώμενους Πεσόντων και εις Αναπήρους Νόμου»·
(δ) πάντα Έλληνα Κύπριον όστις υπέστη μερικήν αναπηρίαν κατά
την διάρκειαν του αγώνος και εκρίθη, προ της ενάρξεως της
ισχύος του παρόντος Νόμου, ως υποστάς την εν λόγω ανα
πηρίαν δυνάμει του διά του παρόντος Νόμου καταργουμένου
«περί Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων των εκ των
Πεσόντων και των Θυμάτων του Αγώνος Εξαρτωμένων και των
Αναπήρων αυτού Νόμου»·

69 του 1978

50 του ,982

Ελληνικοί
*° ι ν ο τ ι κ ο ί
4 του 1962
ι? του 1962
4 του 1964
και Νόμοι:
12 του 1965
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
41 του 1986.

«Παθών» σημαίνει την σύζυγον, τα τέκνα, τους γονείς και τα
αδέλφια πεσόντων ή εξαφανισθέντων, ανεξαρτήτως του εάν τυγχάνουν
ή όχι ειδικής μηνιαίας συντάξεως υπό της Επιτροπής, καθώς επίσης
και τους αναπήρους, τας συζύγους και τα τέκνα αυτών, εφ' όσον ο
ανάπηρος τυγχάνη ειδικής μηνιαίας συντάξεως υπό της Επιτροπής·
«παρασχεθείσα υπηρεσία» σημαίνει οιανδήποτε υπηρεσίαν η οποία
παρεσχέθη —
(α) κατόπιν εντολής δοθείσης
υπό
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας, ή

αρμοδίου

οργάνου της

(β) εθελοντικώς προς βοήθειαν του στρατού ή των
ασφαλείας της Δημοκρατίας ή των πολιτικών
δυνάμεων ή υπηρεσιών,

δυνάμεων
αμυντικών

εφ' όσον η τοιαύτη υπηρεσία κρίνεται υπό της Επιτροπής, κατόπιν
ερεύνης, ότι απέβλεπε εις την προστασίαν της ανεξαρτησίας ή της
εδαφικής ακεραιότητος της Δημοκρατίας ή της καθεστηκυίας εν τη
Δημοκρατία τάξεως·
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20 του 1964
68 του 1964
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«Πεσών» σημαίνει —
(α) παν μέλος της Δυνάμεως το οποίον εφονεύθη, απεβίωσεν ή
εξηφανίσθη ως αναφέρεται εν τω εδαφίω (1) του άρθρου 19 του
περ τ η ς
*
Εθνικής Φρουράς Νόμου

26 του 1965
27 του 1965
44 του 1965
5 του 1966
14 του 1966
41 του 1966
76 του 1966
38 του 1967
70 του 1967
66 του 1968
95 του 1968
24 του 1975
56 του 1975
33 του 1976
16 του 1977
22 του 1978
88 του 1979
81 του 1981
52 του 1984
89 του 1986.

69 του 1978
50 του 1982.
Ελληνικοί
Κοινοτικοί
4 του 1962
17 του 1962
™ i C

(β) πάντα Έλληνα Κύπριον όστις —
(ι) εφονεύθη ή εξηφανίσθη κατά την διάρκειαν παρασχε
θείσης υπηρεσίας ή συνεπεία των συνθηκών αι οποίαι
εδημιουργήθησαν υπό του πραξικοπήματος
της 15ης
Ιουλίου, 1974 ή της Τουρκικής εισβολής της 20ής Ιουλίου,
1974·
(ιι) απεβίωσε συνεπεία τραυμάτων ή ασθενείας αμέσως οφει
λομένων ή οφειλομένης εις παρασχεθείσαν κατά ή μετά
την 15ην Ιουλίου, 1974, υπηρεσίαν
(ιιι) εφονεύθη, απεβίωσεν ή εξηφανίσθη και ο οποίος εκρίθη,
προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, ως
«πεσών» δυνάμει του διά του παρόντος Νόμου καταρ
γουμένου «περί Χ ο ρ η γ η μ ά τ ω ν εις Εξαρτώμενους Π ε 
σ ό ν τ ω ν και εις Αναπήρους Νόμου»·
(γ) πάντα Έ λ λ η ν α Κύπριον όστις εκρίθη δυνάμει του διά του
παρόντος Νόμου καταργουμένου «περί Ταμείου Συντάξεων και
Εκτάκτων Επιδομάτων των εκ των Πεσόντων και των Θυμάτων
του Α γ ώ ν ο ς Εξαρτωμένων και των Α ν α π ή ρ ω ν αυτού Νόμου» ως
πεσών ή θύμα·

12 του 1965
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
41του 1986.

(δ) πάντα ανάπηρο ν έχοντα βαθμό ν ανικανότητος πέραν
των
τριάκοντα εννέα τοις εκατόν όστις απεβίωσεν εξ οιασδήποτε
αιτίας ως και πάντα άλλον ανάπηρον όστις κατ' έκθεσιν του
Ιατροσυμβουλίου απεβίωσεν εξ υποτροπιάσεως της προκαλε
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σάσης την αναπηρίαν παθήσεως εάν εν εκατέρα των περι
πτώσεων ο ανάπηρος είχεν αποκτήσει δικαίωμα δυνάμει του
άρθρου 6 και δεν απώλεσε τούτο προ του θανάτου του·
«Πλήρως ανάπηρος» σημαίνει —
(α) παν μέλος της Δυνάμεως όπερ κατέστη, προσωρινώς ή μονίμως,
ανίκανον προς εργασίαν εις βαθμόν εκατόν τοις εκατόν, της
τοιαύτης ανικανότητος και του βαθμού αυτής προερχομένων
αποκλειστικώς εκ τραυμάτων ή ασθενείας αμέσως οφειλομένων
εις την ενεργόν υπηρεσίαν του εν τη Δυνάμει
(β) πάντα Έλληνα Κύπριον όστις κατέστη, προσωρινώς ή μονίμως,
ανίκανος προς εργασίαν εις βαθμόν εκατόν τοις εκατόν, της
τοιαύτης ανικανότητος και του βαθμού αυτής προερχομένων
αποκλειστικώς —
(ι) εκ τραυμάτων ή ασθενείας αμέσως
οφειλομένων εις
παρασχεθείσαν κατά ή μετά την 15ην Ιουλίου, 1974
υπηρεσίαν, ή
(ιι) εκ τραυμάτων αμέσως οφειλομένων εις τας υπό του
πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου, 1974 ή της Τουρκικής
εισβολής της 20ής Ιουλίου, 1974 δημιουργηθείσας
συνθήκας*
(γ) πάντα Έλληνα Κύπριον όστις κατέστη, προσωρινώς ή μονίμως,
ανίκανος προς εργασίαν εις βαθμόν εκατόν τοις εκατόν και ο
οποίος εκρίθη, προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος
Νόμου, «ως πλήρως ανάπηρος» δυνάμει του διά του παρόντος
Νόμου καταργουμένου «περί Χορηγημάτων εις Εξαρτώμενους
Πεσόντων και εις Αναπήρους Νόμου»·
(δ) πάντα Έλληνα Κύπριον όστις υπέστη μερικήν αναπηρίαν κατά
την διάρκειαν του αγώνος και εκρίθη προ της ενάρξεως της
ισχύος του παρόντος Νόμου ως υποστάς την εν λόγω αναπηρίαν
δυνάμει του διά του παρόντος Νόμου καταργουμένου «περί
Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων των εκ των
Πεσόντων και των Θυμάτων του Αγώνος Εξαρτωμένων και των
Αναπήρων αυτού Νόμου»*

69 του 1978
·

50 του ,982

Ελληνικοί
Κοινοτικοί
4 του 1962
17 του 1962
4 του 1964
και Νόμοι:
12 του 1965
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
41 του 1986.

«Ταμείον» σημαίνει το Ταμείον το καθιδρυόμενον δυνάμει του
άρθρου 3'
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν Δικαιοσύνης.
(2) Εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, λέξεις ή όροι
απαντώμενοι εις τον παρόντα Νόμον θα έχωσι την έννοιαν την οποίαν
τυχόν απέδωσαν εις τούτους οι καταργηθέντες Νόμοι.
3.—(1) Ιδρύεται Ταμείον Ανακουφίσεως Παθόντων εις τον παρόντα
Νόμον αναφερόμενον «το Ταμείον», διά την παροχήν των εις το άρθρον
6 αναφερομένων χρηματικών ωφελημάτων.

Ταμείον.
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—

(2) Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται —
(α) εκ Κυβερνητικών χορηγιών
(β) εκ πάσης δωρεάς ή συνεισφοράς εγκρινομένης υπό του
Υπουργού.
(3) Το Ταμείον αποτελεί χωριστόν Ταμείον και η κατάστασις αυτού
δεικνύεται διά δημοσιεύσεως του Προϋπολογισμού και Απολογισμού
αυτού εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(4) Διαχειριστής του Ταμείου είναι η Επιτροπή η καθιδρυομένη
δυνάμει του άρθρου 4.
(5) Ο Προϋπολογισμός εξόδων του Ταμείου καθώς και παν έτερον
έξοδον μη προβλεφθέν ή παν έξοδον υπερβαίνον το εις το σχετικόν
κονδύλιον εγκριθέν ποσόν, υπόκειται εις την έγκρισιν του Υπουργού.
(6) Ο τρόπος επενδύσεως των κεφαλαίων του Ταμείου εγκρίνεται υπό
του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της
Επιτροπής.
(7) Το Ταμείον ελέγχεται
υπό του Γενικού Ελεγκτού της
Δημοκρατίας.
(8) Παν χρηματικόν ποσόν ή άλλο στοιχείον ενεργητικού ανήκον εις
τα Ταμεία Χορηγημάτων και Συντάξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων τα
συσταθέντα δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων
και Κανονισμών περιέρχονται από της ημερομηνίας ενάρξεως της
ισχύος του παρόντος Νόμου εις το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας.
Επιτροπή.
4.—(1) Καθιδρύεται πενταμελής επιτροπή καλούμενη Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων, ίνα διαχειρίζεται το δυνάμει του άρθρου 3 ιδρυθέν
Ταμείον και εκτελή τα υπό του παρόντος Νόμου ανατιθέμενα εις αυτήν
καθήκοντα.
(ϊ) Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής διορίζονται υπό του
Υπουργικού Συμβουλίου διά τοιαύτην περίοδον
θητείας και υπό
τοιούτους όρους ως τούτο ήθελε καθορίσει.
(3)(α) Ο Πρόεδρος και δύο μέλη παρόντα εις οιανδήποτε συνεδρίαν
αποτελούσιν απαρτίαν, εάν δε ο Πρόεδρος απουσιάζη, τότε τέσσαρα
μέλη παρόντα αποτελούσιν απαρτίαν.
(β) Εάν καθ' οιανδήποτε συνεδρίασιν ο Πρόεδρος απουσιάζη, τα
παρόντα μέλη εκλέγουσιν έν μέλος μεταξύ αυτών όπως προεδρεύση της
συνεδριάσεως.
(4) Αι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των
παρόντων και ψηφιζόντων μελών, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας η
πρότασις απορρίπτεται.
(5) Διά την διεκπεραίωσιν του έργου της διαχειρίσεως του Ταμείου η
Επιτροπή χρησιμοποιεί τας υπηρεσίας προσωπικού της
δημοσίας
υπηρεσίας.
(6) Η Επιτροπή ρυθμίζει την ιδίαν αυτής διαδικασίαν.
ΐατρο
5.—(1) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ιδρύεται Ιατρο
συμβούλιον. σ υ μ β 0 ύλιον, αποτελούμενον —
(α) εξ ενός κυβερνητικού ιατρού, οριζομένου υπό του Υπουργού εν
συνεννοήσει μετά του Υπουργού Υγείας, ως Προέδρου, και
(β) εξ ενός ή πλειόνων κυβερνητικών ιατρών ως μελών, επιλε
γομένων δι' εκάστη ν περίπτωσιν ή συνεδρίαν
υπό του
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Προέδρου του Ιατροσυμβουλίου εκ καταλόγου καταρτιζομένου
διά τον σκοπόν αυτόν υπό του Υπουργού εν συνεννοήσει μετά
του Υπουργού Υγείας.
(2) Διά πάσαν εξεταζομένην περίπτωσιν το Ιατροσυμβούλιον παρέχει
προς την Επιτροπήν —
(α) πιστοποιητικόν
γνωμοδοτήσεως
υπογεγραμμένον υπό του
Προέδρου και πάντων των μελών αυτού, και
(β) οιανδήποτε σχετική ν πληροφορίαν ή διευκρίνισιν η οποία
θεωρείται υπό της Επιτροπής ως ουσιώδης διά την επιτέλεσιν
του έργου της.
6.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου οι εξαρ
τώμενοι και οι ανάπηροι δικαιούνται να λαμβάνουν εκ του Ταμείου
ειδικήν μηνιαίαν σύνταξιν το ποσόν της οποίας καθορίζεται διά
Κανονισμών εκδιδομένων συμφώνως προς το άρθρον 18.
(2) Εξαρτώμενοι και ανάπηροι προς τους οποίους ενεκρίθη και
καταβάλλεται η εις το εδάφιον (1) ειδική μηνιαία σύνταξις δικαιούνται
ωσαύτως και εις έτερα χρηματικά ωφελήματα εκ του Ταμείου υπό
μορφήν ειδικών μηνιαίων χορηγημάτων ή εκτάκτων επιδομάτων τα
οποία καθορίζονται διά Κανονισμών εκδιδομένων συμφώνως προς το
άρθρον 18.
(3) Τέκνα πεσόντων και εξαφανισθέντων προς τα οποία διεκόπη η
παροχή ειδικής μηνιαίας συντάξεως δι' οιονδήποτε λόγον, αδελφοί
πεσόντων και εξαφανισθέντων προς τους οποίους δεν παρεσχέθη ειδική
μηνιαία σύνταξις ή διεκόπη η παροχή της ειδικής μηνιαίας συντάξεως
δι' οιονδήποτε λόγον και τέκνα αναπήρων, δύνανται να λαμβάνουν εκ
του Ταμείου χρηματικά ποσά υπό μορφήν εκτάκτων επιδομάτων τα
οποία καθορίζονται διά Κανονισμών εκδιδομένων συμφώνως προς το
άρθρον 18.
7.—(1) Η δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 6 ειδική μηνιαία
σύνταξις παρέχεται κατόπιν αιτήσεως προς την Επιτροπήν, υποβαλ
λομένης επί εντύπου χορηγουμένου υπ* αυτής εις τους αιτητάς, εντός
των ακολούθων προθεσμιών:
(α) διά τους εξαρτώμενους, εντός ενός έτους από της ημέρας καθ'
ην επεσυνέβη ο θάνατος του πεσόντος ή η εξαφάνισις του
εξαφανισθέντος· και
(β) διά τους αναπήρους, εντός ενός έτους από της ημέρας καθ' ην
επήλθεν η αναπηρία.
(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), η Επιτροπή δύναται
να αποδεχθή αίτησιν υποβαλλομένην και μετά την πάροδον των
ανωτέρω προθεσμιών εάν —
(α) ο πεσών ή ο εξαφανισθείς απεβίωσεν ή εξηφανίσθη, ή ο
ανάπηρος υπέστη την αναπηρίαν, αναλόγως της περιπτώσεως,
ουχί προς της 15ης Ιουλίου, 1974, και
(β) κατά την κρίσιν της, η μη έγκαιρος υποβολή της εν λόγω
αιτήσεως οφείλεται εις γεγονός δικαιολογούν την καθυστέρησιν.
(3) Τα δυνάμει των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 6 ειδικά μηνιαία
χορηγήματα και έκτακτα επιδόματα παρέχονται κατόπιν αιτήσεως
υποβαλλομένης διά τον σκοπόν αυτόν προς την Επιτροπήν υπό του
ενδιαφερομένου, εκτός εάν άλλως προβλέπεται υπό του παρόντος Νόμου
και των Κανονισμών.

Ειδική
μηνιαία
σύνταξις
και έτερα
ωφελήματα.

Αίτησις
διά παροχήν
ειδικής
μηνιαίας
συντάξεως
ή ετέρων
ωφελημάτων.
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8. Η Επιτροπή κέκτηται εξουσίαν να προβαίνη εις έρευναν και να
επί των ακολούθων:

απ οφασίζη

της Επιτροπής.

41 του 1980
48 του 1982
11 του1983
7 του 1984
10 του1985
116 του 1985
4 του 1987
199 του 1987
214 του 1987
68 του 1988.
10 του 1975
40 του 1976
31 του 1981
74 του 1987.
Ημερομηνία
ενάρξεως
καταβολής
ωφελήματος.

(α) κατά πόσον οιονδήποτε πρόσωπον είναι πεσόν ή εξαφανισθέν
λαμβανομένων υπ' όψιν των περιστάσεων υπό τας οποίας
εφονεύθη, απεβίωσενή εξηφανίσθη*
(β) κατά πόσον οιονδήποτε πρόσωπον είναι μερικώς ανάπηρον ή
πλήρως ανάπηρον λαμβανομένων υπ' όψιν των περιστάσεων
υπό τας οποίας υπέστη την αναπηρίαν ως και
σχετικήν
γνωμοδότησιν του Ιατροσυμβουλίου αναφορικός
προς τον
βαθμόν και την φύσιν της αναπηρίας·
(γ) κατά πόσον οιονδήποτε πρόσωπον είναι εξαρτώμενον
(δ) κατά πόσον οιονδήποτε εξαρτώμενον πρόσωπον είναι —
(ι) το μόνον πλήρως εξαρτώμενον πρόσωπον πεσόντος ή
εξαφανισθέντος, ή
(ιι) πλήρως εξαρτώμενον, ή
(ιιι) κυρίως εξαρτώμενον
(ε) κατά πόσον ανάπηρος έχει ή μη οικογενειακώς υποχρεώσεις·
(στ) το ποσόν το καταβλητέον εκ του Ταμείου εις οιονδήποτε
εξαρτώμενον, αφού λάβη υπ' όψιν τον βαθμόν εξαρτήσεως του
εκ του πεσόντος ή εξαφανισθέντος, αναλόγως της περιπτώσεως·
(ζ) το ποσόν το καταβλητέον εκ του Ταμείου εις οιονδήποτε
ανάπηρον, αφού λάβη υπ' όψιν τον βαθμόν της αναπηρίας του
και τας οικογενειακός του υποχρεώσεις:
Νοείται ότι η Επιτροπή, αποφασίζουσα την παροχή ν Οιουδήποτε
χρηματικού ωφελήματος δεν λαμβάνει υπ' όψιν οιονδήποτε ποσόν το
οποίον παρέχεται εις τον αιτητήν δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφα
λίσεων Νόμου ή του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου.

9.—(1) Η ημερομηνία ενάρξεως καταβολής της ειδικής μηνιαίας
συντάξεως της παρεχομένης δυνάμει του παρόντος Νόμου, ορίζεται υπό
της Επιτροπής.
(2) Εάν η ημερομηνία θανάτου του πεσόντος ή εξαφανίσεως του
εξαφανισθέντος ή τραυματισμού του αναπήρου απέχει πέραν των δώδεκα
μηνών από της ημερομηνίας λήψεως της αποφάσεως, η Επιτροπή ορίζει
ως ημερομηνίαν ενάρξεως της καταβολής της ειδικής μηνιαίας συντά
ξεως ημερομηνίαν απέχουσαν δώδεκα μήνας προ της ημερομηνίας
αποφάσεως.
(3) Εάν η ημερομηνία θανάτου του πεσόντος ή εξαφανίσεως του
εξαφανισθέντος ή τραυματισμού του αναπήρου απέχει ολιγώτερον των
δώδεκα μηνών από της ημερομηνίας λήψεως της αποφάσεως, η Επι
τροπή ορίζει ως ημερομηνίαν ενάρξεως της καταβολής της ειδικής
μηνιαίας συντάξεως την ημερομηνίαν θανάτου, εξαφανίσεως ή τραυ
ματισμού.
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(4) Η ημερομηνία ενάρξεως καταβολής οιουδήποτε δυνάμει του
παρόντος Νόμου ειδικού μηνιαίου χορηγήματος ορίζεται υπό της
Επιτροπής, αύτη όμως δεν δύναται να είναι προγενεστέρα της ημερο
μηνίας καθ' ην ελήφθη εις τα γραφεία της Επιτροπής η αίτησις του
δικαιούχου.
10. Παν χρηματικόν ωφέλημα χορηγούμενον δυνάμει του παρόντος
Νόμου καταβάλλεται εις τον δικαιούχον ή εις έτερον πρόσωπον, η
τοιαύτη δε καταβολή θεωρείται ως νομίμως γενομένη:
Νοείται ότι η μη καταβολή του χρηματικού ωφελήματος εις τον
δικαιούχον αλλά εις έτερον πρόσωπον γίνεται κατόπιν συμφώνου
γνώμης του Διευθυντού του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας:
Νοείται περαιτέρω ότι εάν ο δικαιούχος οιουδήποτε ωφελήματος δεν
αποδέχεται ή υπαιτίως παραλείπη να είσπραξη τούτο διά περίοδον
μεγαλυτέραν των δώδεκα μηνών, το ποσόν του εν λόγω ωφελήματος
απόλλυται υπέρ του Ταμείου.
11.—(Ι) Η Επιτροπή δύναται, οσάκις κρίνει σκόπιμον, να προβαίνη
εις αύξησιν ή μείωσιν οιουδήποτε χρηματικού ωφελήματος παρεχομένου
δυνάμει του παρόντος Νόμου ή εις διακοπήν της παροχής τούτου αφού
λάβη υπ' όψιν —
(α) εις περίπτωσιν εξαρτωμένου, οιανδήποτε μεταβολήν αναφορικώς
προς τον βαθμόν εξαρτήσεως του, και
(β) εις περίπτωσιν αναπήρου, οιανδήποτε μεταβολήν αναφορικώς
προς τον βαθμόν αναπηρίας του και την οικογενειακήν του
κατάστασιν.
(2) Προς εφαρμογήν των διατάξεων του εδαφίου (1) η Επιτροπή
κέκτηται εξουσίαν —
(α) να καλή προς εξέτασιν ενώπιον αυτής οιονδήποτε εξαρτώμενον
και να προβαίνη εις οιανδήποτε άλλην έρευναν προς δια
πίστωσιν της κοινωνικοοικονομικής του καταστάσεως, και
(β) να καλή προς εξέτασιν ενώπιον αυτής και να παραπέμπη προς
γνωμοδότησιν υπό του Ιατροσυμβουλίου οιονδήποτε ανάπηρον
και να προβαίνη εις οιανδήποτε άλλην έρευναν προς δια
πίστωσιν της οικογενειακής του καταστάσεως,
άρνησις δε ή παράλειψις συμμορφώσεως προς τοιαύτην κλήσιν ή
παραπομπήν άνευ ευλόγου αιτιολογίας και άρνησις ή παράλειψις
παροχής στοιχείων αφορώντων την διεξαγομένην υπό της Επιτροπής
έρευναν, συνεπάγεται αναστολήν της καταβολής του ρηθέντος χρημα
τικού ωφελήματος.
12. Εις περίπτωσιν καθ' ην η παροχή οιουδήποτε
ωφελήματος
αναστέλλεται ένεκα παραβάσεως οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος
Νόμου συνεπαγόμενης την τοιαύτην αναστολήν, η Επιτροπή δύναται
κατόπιν αιτήσεως υποβαλλομένης εντός ενός έτους από της ενάρξεως
της αναστολής, να αποφασίση, εφ' όσον ο αιτητής έχει ήδη συμ
μορφωθή προς την ρηθείσαν διάταξιν, περί της εκ νέου παροχής του εν
λόγω ωφελήματος από οιασδήποτε ημερομηνίας μετά την ημερομηνίαν
αναστολής του ωφελήματος.
13. Εις περίπτωσιν υποβολής αιτήσεως δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 12 μετά την παρέλευσιν του ενός έτους του αναφερομένου εις τας
ρηθείσας διατάξεις, η Επιτροπή δύναται να αποφασίση επανέναρξιν της
παροχής αναδρομικώς από οιασδήποτε ημερομηνίας μετά την ημερο
μηνίαν υποβολής της αιτήσεως.

Εις ποίον
καταβάλλεται
το ποσόν του
ωφελήματος.

Αναθεώρησις
του ύψους του
παρεχομένου
ωφελήματος.

Τερματισμός
αναστολής
ένεκα παρα
βάσεως του
παρόντος
Νόμου.

Επανέναρξις
ανασταλείσης
παροχής
αναδρομικώς.
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στοιχείων.

Μεταβολή
της προσω
πικής κλπ.
καταστάσεως
του δικαιού
χου και
υποχρέωσις
γνωστο
ποιήσεως
ταύτης.

Ψευδής
δήλωσις.

Απόσβεσις
δικαιωμάτων.
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14.—(1) Παν πρόσωπον λαμβάνον ή αιτούμενον όπως λάβη οιον
δήποτε χρηματικόν ωφέλημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, οφείλει όπως
παρέχη εκάστοτε προς την Επιτροπήν παν στοιχείον ή πληροφορίαν
ζητηθέντα παρ' αυτού αναφορικός προς την προσωπικήν, οικονομικήν,
κοινωνικήν ή οικογενειακήν κατάστασιν αυτού ή των εξαρτωμένων του.
(2) Παράλειψις συμμορφώσεως προς τας διατάξεις του εδαφίου (1)
συνεπάγεται αναστολήν της παροχής του καταβαλλομένου ποσού ή
άρνησιν καταβολής τούτου, αναλόγως της περιπτώσεως.
15.—(1) Πας όστις λαμβάνει, ή αναμένει κατόπιν αιτήσεως του όπως
λάβη, οιονδήποτε χρηματικόν ωφέλημα δυνάμει του παρόντος Νόμου,
οφείλει όπως γνωστοποιή αμέσως προς την Επιτροπήν πάσαν μεταβολήν
οιουδήποτε στοιχείου το οποίον αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεσιν διά την
παροχήν ή την συνέχισιν ή την διακοπήν της παροχής του εν λόγω
χρηματικού ωφελήματος ή την μείωσιν τούτου ή την απόσβεσιν του
δικαιώματος του διά τούτο.
(2) Παράλειψις συμμορφώσεως προς το εδάφιον (1) αποτελεί αδίκημα
τιμωρούμενον διά φυλακίσεως μη υπερβαινούσης τους τρεις μήνας ή διά
χρηματικής ποινής μη υπερβαινούσης τας εκατόν λίρας ή δι' αμφοτέρων
των ποινών τούτων.
16. Πας όστις εν γνώσει του προβαίνει εγγράφως ή προφορικώς εις
ψευδή δήλωσιν εν σχέσει προς οιονδήποτε στοιχείον ή πληροφορίαν
παρεχόμενα υπ' αυτού δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι ένοχος
αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη ή
εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακόσιας λίρας ή εις
αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.
17.—(1) Τα δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 6 δικαιώματα
εξαρτωμένου αποσβέννυνται εις τας ακολούθους περιπτώσεις:
(α) διά την χήραν ή οιανδήποτε θυγατέρα, διά του γάμου της
(β) δι' οιονδήποτε υιόν ή αδελφόν, διά της συμπληρώσεως του
δεκάτου ογδόου έτους της ηλικίας του·
(γ) δι' οιανδήποτε αδελφήν, διά του γάμου της ή εν πάση
περιπτώσει διά της συμπληρώσεως του τριακοστού έτους της
ηλικίας της*
(δ) διά της απώλειας της ιθαγενείας της Κυπριακής Δημοκρατίας,
εκτός εάν ο εξαρτώμενος απέκτησε την Ελληνικήν ιθαγένειαν.
(2) Αι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν ισχύουν εις περίπτωσιν —
(α) αναπήρου υιού όστις, ενώ συνεπλήρωσε το δέκατον όγδοον έτος
της ηλικίας του, η αναπηρία του είναι τοιούτου βαθμού και
τοιαύτης φύσεως ώστε εάν ο πεσών ή εξαφανισθείς γονεύς
αυτού έζη ή δεν εξηφανίζετο, ο εν λόγω υιός θα εξηκολούθει να
είναι πλήρως εξαρτώμενος του, ή
(β) υιού όστις, ενώ συνεπλήρωσε το δέκατον όγδοον έτος της
ηλικίας του, εξακολουθεί να φοιτά εις σχολήν Μέσης, Ανω
τέρας ή Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως εν Κύπρω ή τω εξωτερικώ ή
εκτελεί υποχρέωσιν θητείας εις την Εθνικήν Φρουράν, δεν
συνεπλήρωσεν όμως το εικοστόν τρίτον έτος της ηλικίας του:
Νοείται ότι εάν χήρα, θυγατέρα ή αδελφή πεσόντος ή εξαφανισθέντος
συνάψη γάμον αναγνωριζόμενον υφ' οιουδήποτε κράτους, ο εν λόγω
γάμος λογίζεται, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως λόγος
αποσβέσεως παντός δυνάμει του άρθρου 6 δικαιώματος.
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18. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς διά
την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, άνευ
επηρεασμού της γενικότητος της παρούσης διατάξεως, οι τοιούτοι
Κανονισμοί δύνανται να περιέχωσι διατάξεις αφορώσας —
(α) το ύψος των δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 6 ειδικών
μηνιαίων συντάξεων,
(β) τον χρόνον και τρόπον καταβολής των,
(γ) το είδος και την μορφήν των δυνάμει του εδαφίου (2) και (3) του
άρθρου 6 ωφελημάτων, τας προϋποθέσεις παροχής αυτών καθώς
επίσης τον τρόπον και χρόνον καταβολής των,
(δ) παν θέμα το οποίον δύναται ή δέον να καθορισθή δυνάμει των
διατάξεων του παρόντος Νόμου.
19.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά διατάγματος αυτού
δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να διάταξη
την διάλυσιν του Ταμείου οσάκις κρίνη ότι αι συνθήκαι αι οποίαι
κατέστησαν αναγκαίαν την δημιουργίαν τούτου έπαυσαν να υφίστανται.
(2) Εν οιωδήποτε διατάγματι εκδιδομένω επί τη βάσει της παραγράφου
(1) δύνανται να γίνουν προβλέψεις ως προς τον τρόπον διαθέσεως του
ενεργητικού του Ταμείου και της αποπληρωμής του παθητικού τούτου.
20.—(1) Η Επιτροπή Χορηγημάτων η καθιδρυθείσα και λειτουργούσα
δυνάμει των καταργηθέντων Κανονισμών θα θεωρήται ως η καθιδρυθείσα
και μέχρι νέου διορισμού διορισθείσα και λειτουργούσα δυνάμει του
παρόντος Νόμου Επιτροπή.
(2) Το Ιατροσυμβούλιον το καθιδρυθέν και υφιστάμενον δυνάμει και
διά τους σκοπούς των καταργηθέντων Κανονισμών θα θεωρήται, μέχρι
του διορισμού νέου Ιατροσυμβουλίου, ως το Ιατροσυμβούλιον, το
καθιδρυθέν και υφιστάμενον δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(3) Ο Πρόεδρος του Ιατροσυμβουλίου; ο διορισθείς δυνάμει των
καταργηθέντων Κανονισμών θα θεωρήται, μέχρι νέου διορισμού, ως ο
διορισθείς δυνάμει του παρόντος Νόμου Πρόεδρος του Ιατροσυμβουλίου.
(4) Ο διά τους σκοπούς εκλογής μελών του Ιατροσυμβουλίου καταρ
τισθείς υπό του Υπουργού Δικαιοσύνης εν συνεννοήσει μετά του
Υπουργού Υγείας κατάλογος ιατρών δυνάμει των καταργηθέντων Κανο
νισμών θα θεωρήται, μέχρι καταρτισμού οιουδήποτε νέου καταλόγου, ως
ο καταρτισθείς δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου κατάλογος
ιατρών.
(5) Πάσα απόφασις, πράξις ή ενέργεια εκδοθείσα ή γενομένη δυνάμει
των ως άνω καταργηθέντων Νόμων και των καταργηθέντων Κανονισμών
θα θεωρήται ως απόφασις, πράξις ή ενέργεια εκδοθείσα ή γενομένη
δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(6) Οιαδήποτε αίτησις υποβληθείσα εμπροθέσμως δυνάμει των ως άνω
καταργηθέντων Νόμων και των καταργηθέντων Κανονισμών θα θεωρήται
ως νομίμως και εμπροθέσμως υποβληθείσα δυνάμει του παρόντος Νόμου
ανεξαρτήτως του εάν αύτη εξητάσθη ή μη δυνάμει των ρηθέντων Νόμων
και Κανονισμών.
(7) Παν ποσόν καταβαλλόμενον δυνάμει των καταργηθέντων Νόμων
και των καταργηθέντων Κανονισμών ως σύνταξις, χορήγημα ή έκτακτον
επίδομα, θα εξακολούθηση να καταβάλλεται μέχρις ότου η Επιτροπή
λάβη νέαν απόφασιν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου περί
αναθεωρήσεως του ύψους του ρηθέντος ποσού ή αναστολής ή διακοπής
της παροχής αυτού.

Κανονισμοί.

Διάλυσις
του Ταμείου.

Μεταβατικοί
διατάξεις.

Ν. 114/88
Καταργήσεις.
Ελληνικοί
Κοινοτικοί
Νόμοι:
4 του 1962
17 του 1962
4 του 1964
και Νόμοι:
12 του 1965
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
41 του 1986.
69 του 1978
50 του 1982.
Επίσημος
εφημερίς
Παράρτημα
Τρίτον (Ι):
22.12.1978
12.12.1980
22.10.1982
16.3.1984
25.4.1986.
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21. Ο περί Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων των εκ των
Πεσόντων και των Θυμάτων του Αγώνος Εξαρτωμένων
και των
Αναπήρων αυτού Νόμος, ο περί Χορηγημάτων εις Εξαρτώμενους
Πεσόντων και εις Αναπήρους Νόμος και οι περί Εθνικής Φρουράς
(Χορηγήματα εις Εξαρτώμενους Πεσόντων και εις Αναπήρους) Κανο
νισμοί καταργούνται από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου.

