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Ό περί Ταμείου Συντάξεων καί Έκτακτων Επιδομάτων τών έκ των Πε
σόντων και TC.V θυμάτων τοΰ 'Αγώνος Εξαρτωμένων και των Αναπήρων αύτου 
(Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1969 εκδίδεται ;.·ιά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυτρκτκής Δημοκοατίας συα'Τώνως τω "Αρθρω 52 του Συ\τά-
γματος. 

"Αριθμός 59 του 1969 

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 Ε Ω Σ 1967. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ρ περί Ταμείου Συντάξεων Συνοπτικός 

και 'Εκτάκτων Επιδομάτων των έκ των Πεσόντων και των θυμάτων τίτλος, 
τοΰ 'Αγώνος Εξαρτωμένων καί των 'Αναπήρων αύτου (Τροποποιη
τικός) Νόμος τοΟ 1969, καί θά άναγινώσκηται όμοΟ μετά του περί 
Ταμείου Συντάξεων καί 'Εκτάκτων 'Επιδομάτων των έκ των Πε
σόντων κα ι των θυμάτων του 'Αγώνος 'Εξαρτωμένων καί τών Ά ν α 'Ελλ. Κοιν. 
πήρων αύτου 'Ελληνικού Κοινοτικού Νόμου (έν τοις εφεξής άναφε Νόμοι 
ρομένου ώς «ό βασικός νόμος») καί ό βασικός νόμος καί ό παρών 4/1964 καϊ 
Νόμος θά αναφέρονται ώς οί περί Ταμείου Συντάξεων καί 'Εκτάκτων Νόμοι 
'Επιδομάτων τών έκ τών Πεσόντων καί τών θυμάτων του Αγώνος 6τοθΐ966 
Εξαρτωμένων καί τών 'Αναπήρων αύτου Νόμοι τοΰ 1962 εως 1969. ·"* 

2. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 24 του βασικού νόμου (ώς τούτο Τροποποίηοις 
εκτίθεται έν τω άρθρω 2 του Νόμου 6 του 1966) αντικαθίσταται ύπό too άρθρου 24 
του ακολούθου: * ' «ο βασικού 

νόμου. 
«(1) Τό επίδομα εκπαιδεύσεως παρέχεται άποφάσει της 'Επι

τροπής Άνακουφίσεως Παθόντων είς τους εξαρτώμενους ώς καί 
τους αναπήρους δι* εαυτούς ή τά τέκνα αυτών καί συνίσταται διά 
μέν τους φοιτώντας είς δημόσια σχολεία μέσης εκπαιδεύσεως έκ 
ποσού καλύπτοντος τάς δαπανάς διδάκτρων καί άλλων σχολικών 
τελών, διά δε τους φοιτώντας είς Ιδιωτικά σχολεία μέσης εκπαι
δεύσεως εγγεγραμμένα δυνάμει τοΰ οικείου Νόμου έκ ποσοΰ καλύ
πτοντος τάς δαπανάς διδάκτρων, τοΰ ποσοΰ τούτου μή υπερβαί
νοντος έν πάση περιπτώσει τό ποσόν διδάκτρων τά όποια ό φοιτών 
θά έπλήρωνεν έάν ήτο μαθητής αντιστοίχου τάξεως είς δημόσιον 
σχολεΐον μέσης εκπαιδεύσεως». 

'Etuιόθη έν τφ Τυπόγραφέίφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ίν Λευκωσία. 


