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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 1649 της 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Ταμείου ΣυντάΕεων και 'Εκτάκτων Επιδομάτων των έκ των 
Πεσόντων και των Θυμάτων τοϋ 'Αγώνος Εξαρτωμένων και των Αναπή
ρων αύτοϋ (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 71 τοΟ 1980 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥιΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΥΤΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1962 ΕΩΣ 1978. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηίται ώς ό περί Ταμείου Σ οντά- Συνοτπικός 

ξεων και 'Εκτάκτων 'Επιδομάτων των έκ των Πεσόντων και των τίτλος, 
θυμάτων του 'Αγώνος 'Εξαρτωμένων και των Αναπήρων αύτου 
(Τροποποιητικός), Νόμος του 1980 καΐ θα άναγινώσκηιτιαι όμου 
μετά των περί Ταμείου Συντάξεων και 'Εκτάκτων 'Επιδομάτων των ,_,. 
τ ~ n , «  ° ^ ' ~ »Λ ~ >TTC > » Ελληνικοί 
εκ των Πεσόντων και των θυμάτων του Α,γωνος Ειξαρτωμενων και κοινοτικοί 
τών 'Αναπήρων αύτοΰ Νό,μων του 1962 εως 1978 (,έν τοις εφεξής Νόμοι: 
αναφερομένων ώς «ό βασικός νό,μος») και ό βασικός νόμος και 4τοΰΐ962 
ό παρών Νόιμος θά άναφέρωνται όμου ώς οί περί Ταμείου Συν ^]T0-}qf} 
τάξεων και 'Εκτάκτων Επιδομάτων τών έκ τών Πεσόντων και τών κα1 Ν6μ0ι 
θυμάτων του 'Αγώνος 'Εξαρτωμένων .και τών 'Αναπήρων αυτού 6τοΰΐ966 
Νόμοι του 1962 εως 1980. 48τοθΐ967 

59 του 1969 
43 τοϋ 1971 
41 του 1972 
2 6 τ ο ϋ 1 9 7 5 
70 τοϋ 1978. 

2. Τό άρθρον 10 του βασικού νό,μου τροποποιείται δια της έξ τροποπο[ησις 
αυτού διαγραφής τών λέξεων «έβδομηκοντά λίρας» (τετάρτη! γρσομ τοϋ όρθρου ίο 
μή)1 και τών λέξεων «έξήκοντά λίρας» (πέιμπτηι γραμμή) και τής τοϋ βασικού 
αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «ένενήκοντα λίρας» και «έβδο ν°μ°υ· 
μήκοντα λίρας» αντιστοίχως. 

3. Τό άρθίρον 17 του βασικού νόμου διαγράφεται και άντικαθί 'Ανηκοπά
σταται διά του ακολούθου άρθρου: στασιςτοϋ 

r άρθρου 17 
«Σΰνταξις 17. Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 10, ή συν τοϋβσσικοθ 
εξαρτωμένων. τ α ξ ι ς τ ω ν | κ τ ω ν πεσόντων εξαρτωμένων, κατά μήνα, θά νόμου, 

είναι ώς ακολούθως: 
(1255) 
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(|1)ί Πλήρως εξαρτώμενοι έκ πεσόντων: 
(α)ι Χήρα, ποσόν ουχί μικρότερον των δεκατεσ

σάρων λιρών και ουχί μεγοίλύτερον των τριά
κοντα λιρών' 

(β)ι Εκαστον τέκνο ν„ ποσόν ουχί μικρότερον των 
οκτώ λυρών και οόχί μεγαλύτερον τών δεκα
πέντε λιρών 

(γ) Εκαστος άλλος εξαρτώμενος, ποσόν ουχί μι
κρότερο ν τών οκτώ λιρών και ουχί μεγαλύ
τερον τών δεκαπέντε λιρών: 

Νοείται δτι έάν ό πεσών κατέλιπε μόνον Εν πλήρως 
εξαρτώμενον πρόσωπον, το ποσόν της συντάξεως θα εΐναι 
ουχί .μικρότορον τών δεκοαεσσάιρων λιρών και ουχί μεγα
λύτερον τών τριάκοντα λυρών. 

(2) Μερικώς εξαρτώμενοι. έικ πεσόντων, έκαστος ποσόν 
ουχί μικρότερον τών πέντε λιρών και ουχί μεγαλύτερον 
τών δώδεκα λιρών. 

(3)1 Πλήρως εξαρτώμενοι έκ θυμάτων: 
(α) Χήρα, ποσόν ουχί μικρότερον τών δώδεκα 

λιρών και ουχί μεγαλύτερον τών είκοσι πέντε 
λιρών 

(β) ι Εκαστον τέκνον, ποσόν ουχί μικρότερον τών 
οκτώ λιρών και ουχί μεγοίλύτερον τών δώδε
κα λιρών" 

(γ)ι Εκαστος άλλος εξαρτώμενος, ποσόν ουχί 
μικρότερον τών οκτώ λψών και ουχί μεγαλύ
τερον τών δώδεκα λιρών. 

(;4)Ι Μερικώς εξαρτώμενοι έκ θυμάτων, Εκαστος ποσόν 
ουχί μικρότερον τών πέντε λιρών και ουχί μεγαλύτερον 
τών δέκα λυρών.». 

Τροποποίησις 4. Τό άρθρον 18 του βασικού νόιμου τροποποιείται διά της είς τό 
τοϋ άρθρου 18 τέλος αύτοΟ προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως, της έν τέλει 
του βασικού aurrou τελείας άντικαθισταμένης διά δύο. στιγμών: 

«Νοείται δτι,, ανεξαρτήτως τών διατάξεων της άνω παρα
γράφου (γ):, ή παροχή συντάξεως συνεχίζεται δι* αναπήρους 
υιούς και μετά την συμπλήρωσιν τοΟ δεκάτου ογδόου Ετους της 
ηλικίας των έφ' δσον ή φύσις και ό βαθμός της αναπηρίας των 
καθιστούν αυτούς εξαρτώμενους έκ γονέως των και μετά τήν 
συμπλήρωσιν του ρηιθέντος Ετους της ηλικίας των». 

•Ανοκοπτά 5. Τό άρθίρον 19 τοΟ βασικού1 νόιμου δ ι α γ ρ ά φ ε τ α ι και άντικαθί
στασις σ τ α τ α ι διά του ακολούθου άρθίρου: 
τοΰάρθρου^ΐ9 «Σύνταξις jg, Ή σύνταξις αναπήρων, κατά μήνα, θα εΐναι ως 
του βασικού αναπήρων. > ν / <■* 
νόμου. ακολούθως: 

(|1) Δι' Εκαστον πλήρως άνάπηρον μαχητή ν— 
(α), άνευ οΙκογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν ουχί 

μικρότερον τών είκοσι πέντε λιρών και ουχί 
ίμεγαλύτερον τών έβδομή'κοντα λ ψ ώ ν ' 

(β) μέ οίκογενειακάς υποχρεώσεις ποσόν ουχί 
μικρότερον τών τριάκοντα πέντε λιρών και ουχί 
μεγαλύτερον τών ένενήκοντα λιρών. 

(2)ι Δι5 Εκαστον πλήρως άνάπηρον άμαχον— 
(α) ι άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν ουχί 

μικρότερον τών δεκαοκτώ λιρών και ουχί με
γαλύτερον τών τεσσαράκοντα πέντε λ ι ρ ώ ν 
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(β) με οικογενειακώς υποχρεώσεις, ποσόν ουχί 
μικρότερον των είκοσι λιρών και ουχί μεγα
λύτερον τών έξήικοντα λιρών. 

(3); Δι' έκαστον μερικώς άνάπηρον μαχητήν— 
(ια)| έχοντα βαθμόν άνικανότητος πέραν τών τεσ

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

ουχί ιμικρότερον τών δεκαοκτώ λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον τών πεντήκοντα 
λιρών' 

(ιι) μέ οίκογενειακάς υποχρεώσεις,, ποσόν 
ουχί μικρότερον τών είκοσι λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον τών έβδομη κοντά 
λιρών' 

(β): έχοντα βαθμόν άνικανότη,τος κυμαινόμενον 
.μεταξύ τριάκοντα και τεσσαράκοντα εννέα τοΐς 
εκατόν, αμφοτέρων περιλαμβανομένων— 

(ι) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 
ουχί μικρότερον τών δώδεκα λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον τών τριάκοντα λιρών" 

(ιι) μέ οίκογενειακάς υποχρεώσεις,, ποσόν 
ουχί μικρότερον τών δεκαπέντε λιρών 
και ουχί μεγαλύτερον τών τεσσαρά
κοντα λιρών" 

(;γ)ι έχοντα βαθμόν άνικανότη,τος μέχρις είκοσι 
εννέα τοΐς εκατόν περιλαμβανομένου— 

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

(ιι) μέ οίκογενειακάς υποχρεώσεις,, ποσόν 
ουχί ιμικρότερον τών δεκατριών λιρών 
και ουχί μεγαλύτερον τών είκοσι εξ 
λιρών. 

(4)· Δι' έκαστον μερικώς άνάπηρον άμαχον^
(α)Ι έχοντα βιαθμόν άνικανότη,τος πέραν τών τεσ

σαράκοντα εννέα τοΐς εκατόν— 
(ι) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 

ουχί μικρότερον τών δώδεκα λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον τών τεσσαράκοντα 
λιρών" 

(ιι) μέ οίκογενειακάς υποχρεώσεις, ποσόν 
ουχί ιμικρότερον τών δεκαπέντε λιρών 
και ουχί μεγαλύτερον τών πεντήκοντα 
λιρών' 

(β)| έχοντα βαθμόν ανικανότητος κυμαινόμενον 
μεταξύ τριάκοντα και τεσσαράκοντα εννέα 
τοΐς εκατόν, αμφοτέρων περιλαμβανομένων— 

(ι), άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων,, ποσόν 
ουχί μικρότερον τών ένδεκα λιρών και 
ουχί .μεγαλύτερον τών είκοσι πέντε 
λιρών' 

(ιι) μέ οίκογενειακάς υποχρεώσεις, ποσόν 
ουχί μικρότερον τών δεκατριών λιρών 
και ουχί μεγαλύτερον τών τριάκοντα 
λιρών' 
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Προσθήκη 
εις τον <5α

σικόν νόμον 
νέων άρθρων 
28 Β και 
28Γ. 

"Εναρξις 
Ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

(γ) ι έχοντα βαιθμόν άνικανότητος ;μέχρις είκοσι 
εννέα τοις έκοοτόν, περιλαμβανομένου*— 

(ι); άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων,, ποσόν 
ούχι μικρότερο ν τών οκτώ λιρών καΐ 
ουχί μεγαλύτερον των δεκαοκτώ λιρών 

(ιι) με οίκογενειακάς υποχρεώσεις, ποσόν 
ούχι μικρότερον τών ένδεκα λιρών καΐ 
ούχι μεγαλύτερον τών είκοσι δύο λιρών.». 

6. Ό1 βασικός νόμος τροποποιείται δια της έν αύτώ ένθέσεως, 
ευθύς μετά το άρθρον 28Α, τών ακολούθων νέων άρθρων: 
«Εξουσία 28Β. Ή 'Επιτροπή δύναται δι' αποφάσεως τηις να πα
Έττιτροπης ρέχη είς οιονδήποτε άνάπηρον μέ βαθΙμόν άνικανότητος 
νάπαρέχη πέραν τών τριάκοντα εννέα τοις εκατόν καΐ ανεξαρτήτως 

οιασδήποτε συντάξεως παρεχομένης εις αυτόν δυνάμει 
του πο:ρόντος Νόιμου, είδικόν επίδομα βαρείας άναπηι
ρίας„ μη υπερβαίνον τάς είκοσι λίρας κατά ,μήνα,, έφι' 
όσον, κατά τήν κρίσιν της,, ή φύσις και ό βαθμός της 
αναπηρίας του αναπήρου δημιουργούν είς αυτόν ειδικά 
κοινωνικά προβλήίματα κ α! επιπρόσθετους οίκονο,μικάς 
επιβαρύνσεις. 

28Γ. Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του άρθρου 10,, ή 
Επιτροπή δύναται κατόπιν οδηγιών τοΟ Υπουργικού 
Συμβουλίου ή τοΰί Υπουργού Οικονομικών,, νά παρέχη 
είς δικαιούχους ή οιουσδήποτε έ;ξ αυτών έκτακτον έπί

υττόώρισμέ δομα έπ' ευκαιρία του Πάσχα καΐ ή τών Χριστουγέννων, 
νουςδρους. νοουμένου δτι τό σύνολον τών τοιούτων έπυδο'μάτων, εντός 

τοΟ ιδίου έτους,, δεν υπερβαίνει την εις αυτούς καταβαλ
λομένης μηινιαίαν σύνταξα/.». 

7.— (1) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2), ή ίσχύς του 
παρόντος ιΝόμου λογίζεται ώς άρξαμένη τήν Ιην 'Ιανουαρίου, I960. 

(2) Ή ίσχύς τών άρθρων 4 και 6 του παρόντος Νόμου άρχεται άπό 
της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως αύτοϋ* έν τη έπισήμω έφημερίδι 
της Δημοκρατίας. 

είδικόν 
επίδομα 
βαρείας 
αναπηρίας. 

Εξουσία 
'Επιτροπής 
νά παρέχη 
Μκτακτον 
επίδομα 


