
E.E., Παρ. I, 1051 Ν. 70/78 
*Αρ. 1489, 22.12.78 

Ό περί Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων των έκ των 
Πεσόντων και των Θυμάτων τοϋ Αγώνος Εξαρτωμένων και των Αναπήρων 
αύτοϋ (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις 
την επίσημο ν εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 
52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 70 του 1978 

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 1975 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ταμείου Συντά- Συνοπτικός 
ξεων καΐ 'Εκτάκτων Επιδομάτων των έκ των Πεσόντων και των τίτλος. 
θυμάτων του 'Αγώνος 'Εξαρτωμένων και των 'Αναπήρων αύτου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1978, και θά άναγινώσκηται όμου <Ελληνακοι 
μετά των περί Ταμείου Συντάξεων και 'Εκτάκτων 'Επιδομάτων κοινοτικοί 
των έκ τών Πεσόντων και των θυμάτων του 'Αγώνος 'Εξαρτωμένων Νόμοι: 
και τών 'Αναπήρων αύτου Νόμων του 1962 έως 1975 (έν τοις εφεξής

 4 τ ο
^ ! ^ ? 

e « ο » · \ » < ο » ·
 Τ , 17 του 1962 

αναφερομένων ως «ο βασικός νομός») και ο δασικός νομός και ,4 τοϋ 1964, 
ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς οί περί Ταμείου Συντά καί Νόμου 
ξεων καί 'Εκτάκτων 'Επιδομάτων τών έκ τών Πεσόντων καί τών 6τοΰΐ966 
θυμάτων του 'Αγώνος 'Εξαρτωμένων καί τών 'Αναπήρων αύτου 5Q

T
°i969> 

Νόμοι του 1962 εως 1978. 43τοθΐ97ΐ 
41 τοϋ 1972 
26τοϋ1975. 

2. Τό άρθρον 2 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροπο

(α) Διά της διαγραφής της παραγράφου (β) του, δρου «θύμα»
 πο

^
η
°

1
^ _ 

καί της αντικαταστάσεως της διά της ακολούθου, πάρα ™~ saw°oQ 
γράφου : νόμου. 

«((5) άνάπηρον τον έχοντα βαθμόν. άνικανότητος πέραν 
τών τεσσαράκοντα εννέα τοις εκατόν δστις άπεβίωσεν έξ 
οιασδήποτε αίτιας, ώς καί πάντα άλλον άνάπηρον δστις 
κατ' έκθεσιν του 'Ιατροσυμβουλίου άπεβίωσεν έξ ύποτρο
πιάσεως της προκαλεσάσης τήν άναπηρίαν παθήσεως, εάν 
έν έκατέρα τών περιπτώσεων ό ανάπηρος εΐχεν αποκτήσει 
δικαίωμα συντάξεως καί δεν απώλεσε τούτο προ του 
θανάτου του.»' 

(β) διά της διαγραφής τής παραγράφου (β) του δρου «Πεσών» 
καί τής αντικαταστάσεως της διά τής ακολούθου παρα
γράφου : 

«(β) άνάπηρον τον έχοντα βαθμόν άνικανότητος πέραν 
τών τεσσαράκοντα εννέα τοις εκατόν δστις άπεβίωσεν έξ 
οιασδήποτε αιτίας, ώς καί πάντα άλλον άνάπηρον δστις 
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Άντικα
τάστασις 
τοΰ εδαφίου 
(6) του 
άρθρου 7 
τοΰ SojotKou 
νόμου. 

Τροπο
ποίησις τοϋ 
άρθρου 10 
τοΰ βαισικοΰ 
νόμου. 

Άνπΐ'κα
τάστασις 
τοϋ άρθρου 
13 τοΟ 
βασιικοΰ 
νόμου. 

κατ5 εκθεσιν τοΰ , ' Ιατροσυμβουλ ίου άπεβίωσεν εξ ύποτρο
πιάσεως της προκ'αλεσάσης την άναπηρίαν παθήσεως, έάν 
έν έκατέρα των περιπτώσεων ό ανάπηρος εΐχεν αποκτήσει 

<:. δικαίωμα συντάξεως και δεν απώλεσε τούτο προ τοΰ 
θανάτου του'». 

3. Το εδάφιον (6) τοΟ άρθρου 7 του βασικού νόμου δ ιαγράφεται 
και αντικαθίσταται δια του ακολούθου εδαφίου.: 

«(6) Οιοσδήποτε εξαρτώμενος εξ αναπήρου έχοντος προ 
του θανάτου του βαθμόν άνικανότητος πέραν των τεσσαρά
κοντα εννέα τοις εκατόν και θανόντος εξ οιασδήποτε αιτίας, 
ως και οιοσδήποτε εξαρτώμενος εξ αναπήρου θανόντος, κατ5 

εκθεσιν του ' Ιατροσυμβουλίου, εξ ύποτροπιάσεως της προκαλε
σάσης την άναπηρίαν παθήσεως, δύναται, έάν ό ανάπηρος εΐχεν 
αποκτήσει δ ικα ίωμα συντάξεως και δεν απώλεσε τούτο προ 
τοϋ θανάτου του, να ύποβάλη προς τήν Έπίτροπήν Άνακουφί-
σεως Παθόντων αϊτησιν διά χορήγησιν συντάξεως εντός δέκα 
μηνών από τοΰ θανάτου τοΰ αναπήρου.». 

4. Το άρθρον 10 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται διά της έξ 
αύτοΰ διαγραφής των. λέξεων «τεσσαράκοντα και πέντε λίρας» 
(τετάρτη· γραμμή) και των λέξεων «τεσσαράκοντα λίρας» (πέμπτη 
γραμμή) καΐ της αντ ικαταστάσεως των διά των λέξεων «έβδομή
κοντα λίρας» και «έξή'κοντα λίρας», αντιστοίχως. 

5. Το άρθρον 13 τοΰ βασικοΰ νόμου διαγράφεται καΐ αντικαθί
σταται διά τοΰ ακολούθου άρθρου : 
«Ύποχράωσις 13.— (1) Πας δικαιοΰχος οφείλει νά τταρεγτ\ εκάστοτε 

τά ζητούμενα υπό της Ε π ι τ ρ ο π ή ς Άνακουφ ίσεως Παθόν
των ακριβή στοιχεία και πληροφορίας, αϊτινες απαιτούν
ται προς διαπίστωσιν της προσωπικής, περιουσιακής, 
οικονομικής, κοινωνικής ή οικογενειακής καταστάσεως 
αύτοΰ ή των εξαρτωμένων του. 

(2) Πάς δστις έν γνώσει του προβαίνει ε γ γ ρ ά φ ω ς ή 
προφορικώς εις ψευδή δήλώσιν, έν σχέσει προς οιονδή
ποτε στοιχεΐον παρεχόμενον ή οιανδήποτε πληροφορίαν 
παρεχομένην ύπ' αύτοΰ δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) τοΰ 
παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκει
ται ε'ις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά δύο έ"τη ή εις 
χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας 
λίρας ή ε'ις άμφοτέρας τ ά ς ποινάς ταύτας. 

(3) Έ ν περιπτώσει παραλε ίψεως τοΰ δικαιούχου νά 
παράσχη οιαδήποτε των π α ρ ' αύτοΰ ζητηθέντων, δυνάμει 
τοΰ εδαφίου (1) τοΰ παρόντος άρθρου, στοιχείων ή πλη
ροφοριών, ή τοιαύτη παράλειψις , ανεξαρτήτως οιασδή
ποτε ποινικής διώξεως κατ ' αύτοΰ δυνάμει τοΰ εδαφίου 
(2) τοΰ παρόντος άρθρου, συνεπάγεται άναστολήν της 
ε'ις αυτόν καταβαλλομένης δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου 
συντάξεως.». 

δικαιούχων 
νά ιταρέχωσι 
ζητούμενα 
στοιχεία, και 
πληροφορίας 
και συνέ^ 
πειαι μήι · 
εκπληρώσεως 
αύτης. 

"AiWTbKarra

ατόκπς τοΰ 
άρθρου li'4. 
τοΟ βαισικοϋ 
νόμου. 

6. Το άρθρον 14 τοΰ βασικοΰ νόμου διαγράφεται και 'αντικαθί

σταται διά τοΰ ακολούθου άρθρου : 
«"Εκπτωσιςΐ 14. Δικαιούχος εκπίπτει τοΰ κατ ' άρθρον 6 δικαιώματος 
άπό τοΰ £ α ν 0 5 τ 0 ς κατεδικάσθη εϊς φυλάκισιν επί κακουργήιματι ή 
δικαιώμαιτοο. .. . , «, ' , Τ , . ,τ~ 

πλημμελήμματι όπερ, κατά τήν κρίσιν της Επιτροπής, 
προδίδει ηθική ν διαστροφήν χαρακτήρος.». 
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τοΰ δασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρον 15 του βασικού νόμου δ ι α γ ρ ά φ ε τ α ι καΐ αντ ί κα  "Αντίκα* 
θ ί σ τ α τ α ι δ ι ά του ακολούθου άρθρου : .

 τ
^Γ&^θροο\5 

«Αναστολή 15.— (1) Ή παροχή συντάξεως α ν α σ τ έ λ λ ε τ α ι — 
συντάξεως. ^ ^ δσον ό δ ικα ιούχος ε κ τ ί ε ι ι ίο ινήν φυλακ ίσεως ' 

(β) εις πάσαν περίπτωσιν παραβάσεως οιουδήποτε 
άρθρου του παρόντος Νόμου συνεπαγόμενης ανα

στολή ν συντάξεως. 
(2) Εις τήν περίπτωσιν αναστολής οφειλομένης εις 

εκτ ισ ιν υπό δ ικα ιούχου ποινής φυλακ ίσεως, ή Επ ι τροπή 
Άνακουφ ίσεως Παθόντων, κ α τ ' αΐτησιν τοΰ δ ικα ιούχου 
ύποβαλλομένην εντός ενός έτους μετά τήν ύπ' αύτοΰ 
εκτ ισ ιν της ποινής, αποφασίζε ι περί τής εκ νέου παροχής 
τής συντάξεως από τής ημερομην ίας άποφυλακ ίσεώς του, 
εκτός εάν ήθελεν άποφασισθή δ τ ι οδτος εκπίπτε ι του δι

κα ιώματος είς σύνταξ ιν δυνάμε ι του άρθρου 14. 
(3) Είς τήν περίπτωσιν αναστολής λ ό γ ω παραβάσεως 

άρθρου τοΰ παρόντος Νόμου συνεπαγόμενης τήν 
το ιαύτην άναστολήν, ή Ε π ι τ ρ ο π ή ' Ά ν α κ ο υ φ ί σ ε ω ς Πα

θόντων, κ α τ ' αΐτησιν τοΰ δ ι κα ιούχου , , ύποβαλλομένην 
εντός ενός έτους από τής αναστολής , αποφασίζε ι , έφ' 
δσον ό δικα ιούχος θά εχη συμμορφωθή προς το παραβ ια 

σθέν άρθρον, περί τής έκ νέου παροχής ή μή τής συντά

ξεως, εν περιπτώσει δε έκ νέου παροχής αυτή ά ρ χ ε τ α ι 
α π ό . το ιαύτης ημερομην ίας , αναδρομικώς ή μή, ώς ή 
Επ ι τροπή Ά ν α κ ο υ φ ί σ ε ω ς Παθόντων ήθελεν ορ ίσε ι . 

(4) Είς περίπτωσιν υποβολής αιτήσεως υπό τοΰ δ ι κα ι 

ούχου, μετά τήν παρέλευσιν τοΰ ενός έτους τοΰ αναφερο

μένου είς τ ά εδάφ ια (2) κ α ι (3) τοΰ παρόντος άρθρου 
δ ιά τήν έκ νέου παροχήν συντάξεως είς αυτόν, ή 'Επ ι 

τροπή Ά ν α κ ο υ φ ί σ ε ω ς Παθόντων δύνατα ι νά όποφασίση 
περί τής έκ νέου παροχής τής συντάξεως αναδρομ ικώς 
δ ιά περίοδον μέχρις ενός έτους αμέσως προηγουμένου 
τής ημερομην ίας υποβολής τής αιτήσεως, κ α ι εν το ιαύτη 
περιπτώσει ή σύνταξ ις δ ιά ττάσαν προ τής ημερομην ίας 
έπανενάρξεώς της περίοδον ά π ό λ λ υ τ α ι δ ιά τον δ ικα ιοΰ

χον υπέρ τοΰ Ταμε ίου.» . 

8. Ό βασικός νόμος τροποποιε ί τα ι δ ιά τής εν αύτώ ένθέσεως, Προσθήκη, 
ευθύς μ ε τ ά τό άρθρον 15, τοΰ ακολούθου νέου άρθρου : είςτόν 

βασυκόνι 
«Ύποχρέωσις 15Α. Πάς δ ικα ιοΰχος ύποχρεοΰτα ι δπως κ α τ ά πάντα νόμοννέου 
δικαιούχων χρόνον καθ ' δν ό ίδ ιος ή οιοσδήποτε εξαρτώμενος αύτοΰ

 δ
Ρ
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Ρ

ου15
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πλ
π<

ο
Ρέ

ο"α
1
ι λ α μ β ά ν ε ι σύνταξιν παρέχη είς τήν Επ ι τροπή ν Ά ν α κ ο υ 

καΐ στοιχεία'' φίσεως Παθόντων πάσαν πληροφορίαν κ α ι πάν στοιχεΐον, 
και συνέπειαι ε ί τ ε αϋτη ή τοΰτο έζητήθη παρ' αύτοΰ ε ϊ τε μή, ή όποια 
παραλείψεως ή τ ο όποιον ήτο ή ε ί να ι , ή έγνώρ ι ζεν ή ώφειλε νά γνω

στών ' ' ρίζϊ} δτ ι ήτο ή ε ί να ι , ουσιώδης ή ουσιώδες άναφορικώς 
ποός τήν συνέχισιν παροχής τής συντάξεως ή τήν άπό

σβεσιν τοΰ δ ικα ιώματος δ ιά τήν σύνταξ ιν δυνάμε ι τοΰ 
παρόντος Νόμου, ε ις περίπτωσιν δε παpαλείqJεως υπ' 
αύτοΰ νά παράσχη οιανδήποτε των εν λ ό γ ω πληροφο

ριών ή οιονδήποτε των εν λ ό γ ω στοιχε ίων ε ί να ι ένοχος 
αδ ικήματος κ α ι υπόκε ι τα ι ε ι ς φυλάκ ισ ιν μή ύπερβαίνου

σαν ,τά δύο έτη ή είς χ ρ η μ α τ ι κ ή ν ποινή ν μή ύπερβαίνου

σαν τάς πεντακόσιας λ ίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας.» . 
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•Αντίκα* _ 9. To άρθρον 17 του βασικού νόμου διαγράφεται και άντικαθί

ofepw 17°U σ τ « τ α ι διά τ ο ^ ακολούθου άρθρου : 
τοϋ βασικοΟ «Σύνταξις 17. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, ή σύν

νομου, εξαρτωμένων, ταξίς των έκ των πεσόντων εξαρτωμένων, κατά μήνα, 
θα εΐναι ως ακολούθως : 

(1) Πλήρως εξαρτώμενοι εκ πεσόντων : 
." (α) Χήρα, ποσόν ουχί 'μικρότερον των δεκατεσσάρων 

'' λιρών και ουχί μεγαλύτερον τών είκοσι τεσσάρων 
λιρών. 

' (β) "Εκαστον τέκνον, ποσόν ουχί μικρότερον τών 
οκτώ λιρών και ουχί μεγαλύτερον τών δώδεκα 
λιρών, 

(γ ) "Εκαστος άλλος εξαρτώμενος,^ ποσόν ουχί μι

κρότερον τών οκτώ λιρών και ουχί μεγαλύτερον 
■ ' " ■  ■ τών δώδεκα λ ι ρ ώ ν : 

Νοείται δτι εάν ό πεσών κατέλιπε μόνον εν πλήρως 
έξαρτώμενον πρόσωπον, το ποσόν της συντάξεως θά 
είναι ουχί μικρότερον τών δώδεκα λιρών και ουχί μεγα

 . " . .λύτερον^τών είκοσι τεσσάρων λιρών. 
(2) Μερικώς εξαρτώμενοι εκ πεσόντων, έκαστος πο

σόν ουχί μικρότερον τών πέντε λιρών και ουχί μεγαλύ
τερον τών δέκα λιρών. 

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

και ουχί μεγαλύτερον τών είκοσι λιρών. 
(β) "Εκαστον τέκνον, ποσόν ουχί μικρότερον τών 

οκτώ λιρών και ουχί μεγαλύτερον τών δέκα 
λιρών. 

( γ ) "Εκαστος άλλος εξαρτώμενος, ποσόν ουχί μι

κρότερον τών οκτώ λιρών και ουχί μεγαλύτερον 
τών δ έ κ α λιρών. 

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

•Αντιχα 10. Το άρθρον 19 του βασικού νόμου διαγράφεται και άντικαθί
τάστασιςτοϋ σταται διά του ακολούθου άρθρου : 
άρθρου 19 Γ Ι . 
τοΰβασικοΟ «Σύνίταξις 19. Ή σύνταξις αναπήρων, κατά· μήνα, θά είναι ως 
νόμους άνοπτήρων. · .ακολούθως : —·· 

(Τ) Δι" εκαστον πλήρως· άνάπηρον μαχητήν— 
 i . (.α) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν ουχί 

μικρότερον τών είκοσι πέντε λιρών και ουχί μεγα
Γ λύτερον τών πεντήκοντα πέντε λιρών, 
(β) με οικογενε ιακός υποχρεώσεις, ποσόν ουχί μι

" κρότερον τών . τρ ιάκοντα πέντε λιρών και ουχί 
'· μεγαλύτερον τών,έβ'δ,οΐμήκοντα λιρών. 

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

. μικρότερον τών δεκαοκτώ λιρών και ουχί μεγα
λύτερον τ ώ ν "τεσσάράκοντα λιρών* 

(β) με οίκογενειακάς υποχρεώσεις, ποσόν ουχί μι
κρότερον τών είκοσι λιρών και ουχί μεγαλύτερον 
τών πεντήκόνται λιρών. 
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(3) Δι' εκαστον μερικώς άνάπηρον μαχητή ν— 
(α) έχοντα βαθμόν άνικανότητος πέραν των τεσ

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

ουχί μικρότερον, τών δεκαοκτώ λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον τών τεσσαράκοντα λιρών 

(ii) με οίκογενειακάς υποχρεώσεις, ποσόν 
ουχί μικρότερον τών είκοσι λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον τών πεντήκοντα λιρών 

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

(i) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 
ουχί μικρότερον τών δώδεκα λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον τών. είκοσι πέντε λιρών" 

(ii) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν 
ουχί μικρότερον τών δεκαπέντε λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον τών τριάκοντα λιρών" 

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

(i) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 
ουχί μικρότερον τών ένδεκα λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον τών είκοσι λιρών" 

(ii) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν 
ουχί μικρότερον τών δεκατριών λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον τών είκοσι τεσσάρων 
λιρών. Τ; 

(4) Δι* εκαστον μερικώς άνάπηρον άμαχον— 
(α) έχοντα βαθμόν άνικανότητος πέραν τών τεσ

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

ουχί μικρότερον τών δώδεκα λιρών και ουχί 
μεγαλύτερον τών είκοσι πέντε λιρών 

(ii) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν 
ουχί μικρότερον τών δεκαπέντε λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον τών τριάκοντα πέντε 
λιρών" 

(β) έχοντα βαθμόν άνικανότητος κυμαινόμενον με
ταξύ τριάκοντα και τεσσαράκοντα εννέα τοις 

j εκατόν, αμφοτέρων περιλαμβανομένων— 
(i) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 

ουχί μικρότερον τών ένδεκα λιρών και ουχί 
μεγαλύτερον τών είκοσι λιρών 

(ii) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν 
ουχί μικρότερον. τών δεκατριών λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον τών είκοσι πέντε λιρών" 

(γ) έχοντα βαθμόν άνικανότητος μέχρις είκοσι εννέα 
τοις εκατόν, περιλαμβανο'μένο.υ— 

(i) άνευ οικογενειακών, υποχρεώσεων, ποσόν 
ουχί μικρότερον τών οκτώ λιρών και ουχί 

. ( μεγαλύτερον τών δεκαπέντε λιρών" 
(ϋ),.μέ οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν 

ουχί μικρότερον τών ένδεκα λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον τών είκοσι λιρών.». 
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Προσθήκη 
εις τόν 
βασικόν 
νόμον 
νέου 
δρθρου 28Α. 

"Εναρξ,ις 
Ισχύος τοΰ 
παρόντος 
Νόμο1· και 
μεταβσπική 
διότταξις. 

11. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια της εν αύτώ ένθέσεως, 
ευθύς μετά το άρθρον 28, τοΰ ακολούθου νέου άρθρου : · · 
«Επίδομα. 28Α. Ή Επιτροπή δύναται δι' αποφάσεως της νά παρέ
διακινήσεως.. χ^ έπίίδομα διακινήσεως, μη υπερβαίνοντας δώδεκα λίρας 

κατά μήνα, εις αναπήρους, κυρίως άκρωτηριασθέντας, 
των οποίων ή διακίνησις διά τους σκοπούς τής εργασίας 
των καθίσταται, κατά τήν κρίσιν της, προβληματική λό
γω τής φύσεως τής αναπηρίας των.». 

12.— (1) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ εδαφίου (2)., ή ισχύς 
του παρόντος Νόμου λογίζεται ως άρξαμένη τήν Ιην 'Οκτωβρίου 
1977 : 

Νοείται δτι ή πληρωμή πάσης συντάξεως καταβαλλομένης δυνά
μει του βασικού νόμου θά συνεχισθή μέχρι τής λόγω του παρόντος 
Νόμου και συμφώνως προς τάς διατάξεις αυτού, διά σχετικής απο
φάσεως τής Επιτροπής Άνακουφίσεως Παθόντων, αναπροσαρμογής 
τής τοιαύτης συντάξεως ή τής διακοπής αυτής, αναλόγως τής περι
πτώσεως. 

(2) Ή ισχύς των άρθρων 5, 8 και 11 του παρόντος Νόμου άρχεται 
από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως αύτοΟ εν τη έπισήμω έφη
μερίδι τής Δημοκρατίας. . 


