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Ό περί Χορηγημάτων είς Εξαρτώμενους Πεσόντων καΐ εις 'Αναπήρους
(Τροποποιητικός) (Άρ. 2) Νόμος του 1968, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς
τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52
του Συντάγματος.
'Αριθμός 67 ταμ \9€β

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥ Σ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ Ε Ι Σ
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ
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Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
Συνοπτικός
τίτλος.

47τοϋ1967
77το01967
7 του 1968.

ΤοοιτοποΙησις
τοϋ άρθρου 2
τοΟ βασικού
Νόμου.

"Ενοράς
Ισχύος roG
■παρόντος
Νόμου.

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Χορηγημάτων είς
'Εξαρτώμενους Πεσόντων καΐ είς 'Αναπήρους (Τροποποιητικός) ('Αρ.
2), Νόμος του 1968 και θα άναγινώσκηται όμοΟ μετά τών περί Χο
ρηγημάτων είς Εξαρτώμενους Πεσόντων και εις "Αναπήρους Νόμων
τοΟ 1967 καί 1968 (έν τοϊς έφεξης αναφερομένων ώς «6 βασικός Νό
μος») και ό βασικός Νόμος καΐ ό παρών Νόμος θα άναφέρωνται
ώς ol περί Χορηγημάτων εις Εξαρτώμενους Πεσόντων καΐ είς 'Ανα
πήρους Νόμοι του 1967 ε"ως 1968.
2 . Τό άρθρον 2 του δασικού Νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως :
(α) ό ορισμός «εξαρτώμενος» τροποποιείται διά της είς τό τέ
λος αύτου προσθήκης τών λέξεων «καΐ οσάκις ό πεσών ήτο
άγαμος περιλαμβάνει τους γονείς αύτου και μή υπαρχόν
των γονέων ή του ενός έκ τούτων τους ανηλίκους αδελφούς
καΐ ανύπανδρους άδελφάς" αύτου, ανεξαρτήτως του έάν οδτοι
ήσοα/ ή οΟ πλήρως ή κυρίως εξαρτώμενοι έκ τών άπολαδών
του πεσόντος κατά τόν χρόνον του θανάτου αύτοΟ» '
(β) ό ορισμός «μερικώς ανάπηρος» τροποποιείται διά της είς
τό τέλος αύτου προσθήκης τών λέξεων «ή αμέσως οφειλο
μένων ή οφειλομένης εις οιασδήποτε άλλας περιστάσεις αΐ
τινες θά έκρίνοντο ύπό τοΟ Υπουργικού Συμβουλίου ώς
άπορρέουσαι έκ τών μετά τήν 21 ην Δεκεμβρίου 1963 δημιουρ
γηθεισών συνθηκών» *
(γ) ή παράγραφος (1) του όρισμοΟ «πεσών» (τροποποιηθείσα
διά του Νόμου 77 του 1967) περαιτέρω τροποποιείται διά της
προσθήκης είς τό τέλος αύτης ("ώς έτροποποιήθη) τών λέ
ξεων «ή αμέσως οφειλομένων ή οφειλομένης εις οιασδήποτε
αλλάς περιστάσεις αΐτινες θά έκρίνοντο ύπό τοΟ Υπουργικού
Συμβουλίου ώς άπορρέουσαι έκ τών μετά τήν 21 η ν Δεκεμ
βρίου 1963 δημιουργηθεισών συνθηκών» *
(δ) ό ορισμός «πλήρως ανάπηρος» τροποποιείται διά της είς τό
τέλος αότοΟ προσθήκης τών λέξεων «ή αμέσως οφειλομένων
ή οφειλομένης είς οιασδήποτε αλλάς περιστάσεις αΐτινες θά
έκρίνοντο ύπό τοΟ 'Υπουργικού Συμβουλίου ώς άπορρέου
σαι έκ τών μετά τήν 21 ην Δεκεμβρίου 1963 δημιουργηθεισών
συνθηκών».
3 . Ή Ισχύς του παρόν τος Νόμου άρχεται άπό της 11ης Αυγούστου
1968.

