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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1939 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων των εκ των Πε

σόντων και των Θυμάτων του Αγώνος Εξαρτωμένων και των Αναπήρων 
αυτού (Τροποποιητικός) ίΝόμος του 1984 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις 
την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρ

θρα) 52 του Συντάγματος. 

Αρ. 23 του 1984 
ΝΟΜΟΣ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν 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 1982. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ταμείου Συντά Συνοπτικός 
ξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων των εκ των Πεσόντων και των τ[*λος. 
θυμάτων του Αγώνος Εξαρτωμένων και των Αναπήρων αυτού KoJ^*°ot 
(Τροποποιητικός) Νό:μος του 1984, και θα αναγιγνώσκηται ομού Νόμοι 
μετά των περί Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων των 4 του 1962 
εκ των Πεσόντων και των θυμάτων του Αγώνος Εξαρτωμένων και !7τουΊ962 
των Αναπήρων αυτού Νόίμων του 1962 έως 1982 (εν τοις εφεξής και

τ^>μοι 
αναφερομένων ως «ο βασικός νό'μος») και ο βασικός νόμος και ο 6 του 1966 
παρών Νόμος θα αναφ'έρωνται ομού ως οι περί Ταμείου Συντάξεων 48 του 1967 
και Εκτάκτων Επιδομάτων των εκ των Πεσόντων και των θυμάτων ^? τ ο υ{ 9 6^ 
του Αγώνος Εξαρτωμένων και των Αναπήρων αυτού Νόΐμοι του 1962 4ΐί του 1972 
έ ω ς 1984. 26 του 1975 

70 του 1978 
71 του 1980 
49 του 1982. 

2. Το άρθρον 10 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ Τρσποποίησις 
αυτού διαγραφής των λέξεων «εκατόν δέκα» και της αντυκαταστά του άρθρου ίο 
σεώς των διά των λέξεων «εκατόν τριάκοντα» 'και της διαγραφής ^0^χ σ υ κ ο υ 

της λέξεως «ενενήκοντα» και της αντικαταστάσεως της διά των 
λέξεων «©κατόν δέκα». 

(887) 
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Ανπικα. 3. Το άρθρον 17 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθί
τάοτασιςτου σταται διά του ακολούθου άρθρου: 
tw βασικού «Σύνταξις 17. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, η σύν
νομου, εξαρτωμένων. τ α ξ ι ς τ ω ν εκ τ ω ν πεσόντων εξαρτωμένων, κατά μήνα, 

θα είναι ως ακολούθως: 
(1)' Πλήρως εξαρτώμενοι εκ πεσόντων— 

ι(α) Χήρα, ποσόν ουχί μικρότερον των δεκατεσ
σάρων λιρών και ουχί μεγαλυτερον των τεσ
σαράκοντα πέντε λιρών 

ι (β) έκαστον τέκνον, ποσόν ουχί μικρότερον των 
οκτώ λιρών και ουχί μεγαλυτερον των είκοσι 
πέντε λιρών 

(γ) έκαστος άλλος εξαρτώμενος, ποσόν ουχί 
μικρότερον των οκτώ λιρών και ουχί μεγαλυ
τερον των είκοσι πέντε λιρών: 

Νοείται ότι εάν ο πεσών κοπτέλιπε 'μόνον έν πλήρως 
εξαρτώμενον πρόσωπον, το ποσόν της συντάξεως θα είναι 
ουχί μικρότερον των δεκατεσσάρων λιρών και ουχί μεγα
λυτερον των τεσσαράκοντα πέντε λιρών. 

1(2) Μερικώς εξαρτώμενοι εκ πεσόντων, έκαστος, ποσόν 
ουχί μικρότερον των οκτώ λιρών και ουχί μεγαλυτερον 
των δεκαοκτώ λιρών. 

(3). Πλήρως εξαρτώμενοι ε'κ θυμάτων— \ 
'(α) Χήρα, ποσόν ουχί μικρότερον των δώδεκα 

λιρών ίκαι ουχί μεγαλυτερον των τριάκοντα 
πέντε λιρών 

(β) έκαστον τέκνον, ποσόν ουχί μικρότερον των 
οκτώ λιρών κ'αι ουχί μεγαλυτερον των είκοσι 
λιρών" 

(γ) έκαστος άλλος εξαρτώμενος, ποσόν ουχί 
μικρότερον των οκτώ λιρών και ουχί μεγαλυ
τερον των είκοσι λιρών. 

(4) Μερικώς εξαρτώμενοι εκ θυμάτων, έκαστος, ποσόν 
ουχί μικρότερον των πέντε λιρών και ουχί μεγαλυτερον 
των δεκαπέντε λιρών». 

Αντίκα. 4. Το άρθρον 19 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθί
τάοτασιςτου σταται διά του ακολούθου άρθρου: 
άρθρου 19 «Σύνταξις 19. Η σύνταξις αναπήρων, κατά μήνα, θα είναι ως 
του βασικού αναπήρων. α κ ο λ ο ύ θ ω ς : 
νομού; ^ 

(1) Δι' έκαστον πλήρως ανάπηρον μαχητήν— 
(α) Άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν 

 ουχί μικρότερον των είκοσι πέντε λιρών και 
ουχί μεγαλυτερον των εκατόν λιρών 

(β) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν ουχί 
μικρότερον των τριάκοντα πέντε λιρών και 
ουχί μεγαλυτερον των εκατόν τριάκοντα λιρών. 

(2) Δι' έκαστον πλήρως ανάπηρον άμαχον— 
(α) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ποσόν ουχί 

μικρότερον των δεκαοκτώ λιρών και ουχί 
'μεγαλυτερον των ε©δθ'μή!κοντα λιρών" 

(β) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν ουχί 
μικρότερον των είκοσι λιρών και ουχί μεγα
λυτερον των εκατόν δέκα λιρών. 
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(3) Δι* έκαστον μερί'κώς ανάπηρον μαχητήν— 
. (tic) έχοντα βαθμόν αν ικανότητος πέραν των τεσ

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

ποσόν ουχί μικρότερον των δεκαοκτώ 
λιρών και ουχί μεγαλύτερον των ε6δο
μήκοντα πέντε λιρών* 

(ιι) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν 
ουχί μικρότερον των είκοσι λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον των εκατόν λιρών" 

(β) έχοντα βαθμόν ανικανότητος κύμα ι νόμε νον με
ταξύ τριάκοντα και τεσσαράκοντα εννέα τοις 
εκατόν, αμφοτέρων περιλαμβανομένων— 

(ι) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, πο
σόν ουχί μικρότερον των δώδεκα λιρών 
και ουχί μεγαλύτερον των τεσσαρά
ικοντα λιρών* 

(ιι) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν 
ουχί μικρότερον το·>ν δεκαπέντε λιρών 
και ουχί μεγαλύτερον των πεντήκοντα 
πέντε λιρών* 

(γ) έχοντα βαθμόν ανικανότητος μέχρις είκοσι εν
νέα τοις εκατόν περιλαμβανομένου— 

(ι) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, πο
σόν ουχί μικρότερον των ένδεκα λιρών 

. και ουχί μεγαλύτερον των είκοσι οκτώ 
λιρών' 

(ιι) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν 
'ουχί μικρότερον των δεκατριών λιρών 
και ουχί μεγαλύτερον των τριάκοντα 
τριών λιρών" 

(4) Δι' έκαστον μερικώς ανάπηρον άμαχον— 
(α) έχοντα βαθμόν ανικανότητος πέραν των τεσσα

ράκοντα εννέα τοις εκατόν— 
'(ι) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, πο

σόν ουχί μικρότερον των δώδεκα λιρών 
και ουχί μεγαλύτερον των εβδομήκοντα 
λιρών* 

(ιι) με οικογενειακάς υποχρεώσεις, ποσόν 
ουχί μικρότερον των δεκαπέντε λιρών 
και ουχί μεγαλύτερον των ογδοήικοντα 
λιρών' 

(β) έχοντα βαθμόν ανικανότητος κυμαινόμενον με
ταξύ τριάκοντα και τεσσα ρ άκοντα εννέα τοις 
εκατόν, αμφοτέρων περιλαμβανο'μένων— 

(ι) άνευ οικογενειακών υττοχρεώσεων, πο
σόν ουχί μικρότερον των ένδεκα λιρών 
•και ουχί μεγοτλύτερον των τριάκοντα 
ττέντε λιρών* 

(ιι) με οικογενειακός υποχρεώσεις, ποσόν 
ουχί μικρό'τίερον των δεκατριών λιρών 
και ουχί μεγαλύτερον των πεντήκοντα 
λιρών* 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 
28Α 
του δοβσιικού 
νόμου. 
Τροπσποίησις 
του άρθρου 
28Β 
του (δασικού 
■νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 
28Δ 
του (δασικού 
νόμου. 

' Εναρξις 
ισχύος του 
τταρόντος 
Νόμου. 

(Υ) έχοντα βαθμσν ανικανότητος μέχρις είκοσι εν
νέα τοις εκατόν περιλαμβανομένου— 

(ι) άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, πο
σόν ουχί μικρότιερον των οκτώ λιρών 
.και ουχί μεγαλύτερον των είκοσι πέντε 
λιρών' 

(ιι) με οικογενειακώς υποχρεώσεις, ποσόν 
ουχί μικρότερον των ένδεκα λιρών και 
ουχί μεγαλύτερον των τριάκοντα 
λιρών.» 

5. Το άρθρον 28Α του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ 
αυτού διαγραφής της λέξεως «δώδεκα» (δευτέρα γραμμή) και της 
αντικαταστάσεως της διά της λέξεως «δεκαπέντε». 

6. Το άρθρον 28Β του δασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ 
αυτού διαγραφής των λέξεων «τριάκοντα λίρας» (έκτη! γραμμή) και 
της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «τεσσαράκοντα πέντε 
λίρας». 

7. Το άρθρον 28Δ του βασικού νό'μου τροποποιείται διά της εξ 
αυτού διαγραφής τη,ς λέξεως «δεκαπέντε» (πέμπτη; γραμμή) και 
της αντικαταστάσεως της διά των λέξεων «είκοσι πέντε». 

8. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ως αρξαμένη την Ιην 
Ιανουαρίου, 1983. 


