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'Αριθμός 188 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 21 ΚΑΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 
4 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Τρίτον 
8.8.1963 

10.1.1966 
11.2.1972. 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως Ξυλοτύμβου 
Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Ξυλοτύμβου, ενασκούν τάς εξουσίας 

τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 22 του περί Χωρίων 
(Διοίκησις καί Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί οδτοι θα άναφέρωνται ως οι περί Χωρίων (Διοί- -Επίσημος 
κησις καί Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Ξυλοτύμβου τοΰ Έφημερίς 
1972 καί θα άναγινώσκωνται όμοΟ μετά των περί Χωρίων (Διοίκησις ""^Υ"1" 
καί Βελτίωσις) Κανονισμών Ξυλοτύμβου 1963 εως 1972 (έν τοις εφε
ξής καλουμένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») καί οί βασικοί Κανο
νισμοί καί οί παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται 5μου ώς οί περί 
Χωρίων (Διοίκησις καί Βελτίωσις) Κανονισμοί Ξυλοτύμβου 1963 £ως 
1972. 

2. Οί Κανονισμοί 196 εως 215 διά του παρόντος διαγράφονται καί 
αντικαθίστανται ώς ακολούθως : 

«ΜΕΡΟΣ ΧΧΙ.ΤΑΜΕΙΟΝί ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Κανονισμός 196. Τό Συμβούλιον δύναται κατόπιν αποφάσεως του 

νά ίδρύη Ταμεΐον Προνοίας υπέρ του προσωπικού του Συμβουλίου, 
τό όποιον θά λειτουργη ώς κατωτέρω. 

Μέτοχοι : 
Κανονισμός 197 (α) Μέτοχοι του Ταμείου θά είναι πάντες οί απο

τελούντες τό έν ενεργεία τακτικόν ίίμμισθον προσωπικόν του Συμ
βουλίου. Υπάλληλοι προσλαμβανόμενοι έπί δοκιμασία, οί μη πλη
ρωνόμενοι έπί μηνιαίας βάσεως καθώς καί οί μή συμπληρώσαντες 
τό 18ον έτος της ηλικίας των δέν δύνανται νά θεωρηθοΟν μέτοχοι 
τοΟ Ταμείου Προνοίας. 

(β) Ουδείς μέτοχος, έφ* δσον ευρίσκεται είς τή,ν ύπηρεσίαν του 
Συμβουλίου, δικαιούται νά παραιτηθη τοΟ Ταμείου Προνοίας ή νά 
απαίτηση άπόδοσίν εις αυτόν οιουδήποτε ποσοΟ έκ τοΟ Ταμείου 
Προνοίας. 

Πόροι : 
Κανονισμός 198. Οί πόροι τοΟ Ταμείου Προνοίας θά εΐναι οί 

έξης : 
(α) 5% υποχρεωτική κράτησις έκ τοΟ μηνιαίου μισθού έκαστου 

των μετόχων, άπό της ημερομηνίας Ιδρύσεως του Ταμείου Προ
νοίας. 

(β) Μηνιαία τακτική είσφορά έκ μέρους του Συμβουλίου έκ πο
σού ίσου προς 7%% έπί του μηνιαίου μισθού έκαστου μετόχου άπό 
της ημερομηνίας της ιδρύσεως του Ταμείου Προνοίας. 

(γ) Τό Συμβούλιον δύναται νά αναγνώριση τά 2/3 των ετών 
υπηρεσίας τών μετόχων προγενεστέρως της ιδρύσεως του Ταμείου 
Προνοίας, δτε καί θά καταβάλλεται 5% του μισθού τών μετόχων 
καί 5% έκ μέρους τοΟ Συμβουλίου. 

(δ) ΑΙ πρόσοδοι τοΟ Κεφαλαίου του Ταμείου τούτου. 
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Διαχείρισις και Λογαριασμοί : 
Κανονισμός 199 (α) Ή διαχείρισις του Ταμείου Προνοίας θά 

άσκηται ύπό του Συμβουλίου, 
(β) Ουδέν ποσόν δύναται νά άποσυρθή έκ τοΟ Ταμείου εΙμή 

μόνον δια τους σκοπούς τους προνοουμένους ύπό των παρόντων 
Κανονισμών. 

Κανονισμός 200. θ ά τηρώνται εις τα βιβλία του Συμβουλίου δύο 
προσωπικοί λογαριασμοί δι' ενα εκαστον τών μετόχων. Ό εΐς λο
γαριασμός «Α» δια τάς ίδιας εισφοράς του μετόχου και ό άλλος 
λογαριασμός «Β» διά τάς εισφοράς του Συμβουλίου. ΟΙ λογαρια
σμοί ούτοι θά τοκίζωνται κεχωρισμένως είς Τράπεζαν της εκλο
γής του Συμβουλίου. 

Έπένδυσις Κεφαλαίου : 
Κανονισμός 201 (α) Τά Κεφάλαια του Ταμείου Προνοίας θά 

παραμένουν ώς καταθέσεις είς τήν Τράπεζαν της εκλογής του Συμ
βουλίου. 

(β) 'Απαγορεύεται ή παροχή δανείου είς τους μετόχους του Τα
μείου, έ'ναντι του Ταμείου Προνοίας. 
Άπολαβαί : 

Κανονισμός 202 (α) Ό αυτοβούλως αποχωρών τής υπηρεσίας 
του Συμβουλίου μέτοχος του Ταμείου Προνοίας δικαιοΟται είς τάς 
έξης αναλήψεις : 

(ί) Πλήρη άνάληψιν ύπ' αυτού* τοΟ εις πίστιν του λογαριασμοΟ 
«Α» ευρισκομένου ποσού, 

(ii) 'Εάν δέν συνεπλήρωσε τό έξηκοστόν £τος τής ηλικίας του, 
τήν άνάληψιν έκ του λογαριασμού «Β» ώς θά παρουσιάζη
ται οδτος κατά τήν 31 η ν Δεκεμβρίου του λήξαντος έτους, 
τών ποσοστών τά όποια αναφέρονται κατωτέρω : 

Έάν εχη συνεχή ύπηρεσίαν μέχρι 5 ετών, τά 35%. 
Έάν έ'χη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 5 ετών και ουχί 

περισσοτέραν τών 10 ετών, 45%. 
Έάν 'έχχ\ συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 10 ετών και 

ουχί περισσοτέραν τών 15 ετών, 55%. 
Έάν έχη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 15 ετών και 

ουχί περισσοτέραν τών 20 ετών, 65%. 
Έάν έχη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 20 ετών και 

ουχί περισσοτέρου τών 25. ετών, 75%. 
Έάν εχη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 25 ετών και 

ουχί περισσοτέραν τών 29 ετών, 85%. 
Έάν έχη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 29 ετών, 100%. 

(iii) Έάν συνεπλήρωσε τό 60όν έτος τής ηλικίας του, δικαιούται 
εϊς πλήρη άνάληψιν παντός υπολοίπου ευρισκομένου εις 
πίστιν του λογαριασμού «Β» κατά τήν 31 ην Δεκεμβρίου 
τοΟ λήξαντος έτους. 

(β) Πας μέτοχος του Ταμείου απολυόμενος τής υπηρεσίας του 
Συμβουλίου ένεκα καταργήσεως θέσεως ή έκ λόγων οικονομίας 
ή αποχωρών £νεκα αποδεδειγμένων λόγων υγείας, δικαιούται εϊς 
άνάληψιν παντός υπολοίπου ευρισκομένου είς πίστιν τών λογαρια
σμών του «Α» και «Β» κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου του λήξοτντος 
έτους. 

(γ) (ί) Έ ν περιπτώσει αδικήματος ένέχοντος ίίλλειψιν τιμιότητος 
ή ήθικην αίσχρότητα, κατόπιν καταδίκης τοΟ έν λόγω υπαλλήλου 
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ύπό του Δικαστηρίου, τό Συμβούλιον δύναται νά άπολύη τούτον 
άνευ οιασδήποτε προειδοποιήσεως. 

(Η) Τό Συμβούλιον δύναται νά τερματίση τάς υπηρεσίας υπαλ
λήλου τινός κατόπιν ευλόγου αΙτίας, ήτοι άνικανότητος της εκτε
λέσεως του καθήκοντος, συστηματικής αδιαφορίας προς τό καθή
κον ή καΐ μη ευπρεπούς συμπεριφοράς έν τω καθήκοντι, ώς είς 
κατάστασιν μέθης, κ.λ,π., δίδον είς αυτόν προειδοποίησιν ενός μη
νός κα ι καταβάλλον είς αυτόν ενός μηνός μισθόν ώς άποζήμίωσιν 
κα ι τό ποσόν τό κατατεθέν είς τόν λογαριασμόν «Α» του Ταμείου 
Προνοίας ώς θά φαίνεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του λήξαντος 
έτους. 

(δ) Έ ν περιπτώσει καθ' ήν μέτοχος ήθελε καταστή ανίκανος 
δι ' έργασίαν κατόπιν ασθενείας ή ατυχήματος θά δικαιούται είς 
πλήρη άνάληψιν των είς πίστιν των λογαριασμών «Λ» καΐ «Β» ευ
ρισκομένων ποσών κατά τήν ήμέραν της αποχωρήσεως του καΐ έν 
περιπτώσει ακόμη καθ* ήν ήθελε πληρωθή προς αυτόν ύπό τοΟ 
Συμβουλίου άλλη άποζημίωσις συμφώνως προς τάς προνοίας τοΟ 
περί 'Αποζημιώσεως Εργατών Νόμου τοΟ 1942 ή οιασδήποτε τρο
ποποιήσεως τούτου ή οίουδήποτε άλλου Νόμου άντικαθιστώντος 
τούτον. 

(ε) (ί) Έ ν περιπτώσει θανάτου μετόχου τινός του Ταμείου τότε 
θά δικαιούνται είς άναληψιν παντός υπολοίπου ευρισκομένου είς 
πίστιν τών λογαριασμών «Α» καΐ «Β> κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 
του λήξαντος έτους οι έξ αύτου εξαρτώμενοι. 

(Η) Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος Κανονισμού δ δρος «εξαρτώ
μενοι» σημαίνει τά μέλη της οίκογενείας ενός υπαλλήλου, τά 
όποια κατά τό έτος του θανάτου έξηρτώντο καθ' ολοκληρίαν ή έν 
μέρει άπό τάς άπολαβάς του. 

Κανονισμός 203. Α Ι κρατήσεις προς δφελος του Ταμείου Προ
νοίας δέν εκχωρούνται ή μεταβιβάζονται, οΟτε υπόκεινται εΐς κατά
σχεσιν οΟτε κατάσχονται ή εισπράττονται δι ' οίονδήποτε χρέος 
ή άπαίτησιν>. 

* . 1 . 

Οι ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του ΎπουργοΟ Εσωτερι
κών. 

(Υ. Ε. 99/63/3.) 

Έιυπώθη έν τφ ΤυπσγραφβΙφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, βν Λωκωσΐφ. 




