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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ
 β

Αρ. 927 της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1972 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 
Αριθμός 74 

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 64 ΤΟΥ 1964, 15 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 89 ΤΟΥ 1970) 

Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό της Δημοτικής 
Επιτροπής 'Αμμοχώστου. 

Ή Δημοτική Επιτροπή 'Αμμοχώστου, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει των άρθρων 8 κάί 37 του περί 
Δήμων Νόμου κάί οιουδήποτε άλλου προς τούτο, έξουσιοδοτοΰντος 
Νόμου, καΐ δσον άφορα τους περί Τροχαίας Κανονισμούς, τη συγκα
ταθέσει του 'Αρχηγού της 'Αστυνομίας, εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες. Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι Δημοτικοί (Τρο. [Επίσημος 
ποποιητικοί) Κανονισμοί 'Αμμοχώστου τοΟ 1972 και θά άναγινώ ^ η ^£!μ α 
σκωνται όμου μετά τών Δημοτικών Κανονισμών 'Αμμοχώστου 1965 Τρίτον : 
εως 1969 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οι δασικοί Κανόνι 8. 7.1965 
σμο&>) και οί δασικοί Κανονισμοί όμου μετά τών παρόντων Κανό 2.12.1965 
νισμων θά άναφέρωνται ώς οί Δημοτικοί Κανονισμοί 'Αμμοχώστου 1 4 ' 1 1 ] 9 6 9 
1965 έως 1972. 

2. Εις τους ιταρόντας Κανονισμούς— 
«Κανονισμοί 1940 Μως 1962» σημαίνει τους Κανονισμούς τους 

αναφερομένους εϊς τήν παράγραφον 1 του Πρώτου Πίνακος τών 
δασικών Κανονισμών. 

«Οί περί Τροχαίας Κανονισμοί 1953 £ως 1962» σημαίνει τους 
Κανονισμούς τους αναφερομένους είς τήν παράγραφον 2 του Πρώ
του Πίνακος τών δασικών Κανονισμών. 

3. Οί Κανονισμοί 1940 Μως 1962 τροποποιούνται διά της προσθήκης 
μετά, τόν Κανονισμόν 230 τών κάτωθι νέων Κανονισμών : 

«230Α — (1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, 
δταν υπάλληλος άποθάνη συνεπεία τραύματος τό δποΐον υπέστη— 
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(α) έν ττ) ενεργώ εκτελέσει του καθήκοντος αύτοΰ' και 
(β) άνευ ιδικής του αμελείας* και 
(γ) λόγω Περιστάσεων αί όποΐαι δύνανται ειδικώς νά άποδο

θώσιν sig^riv φύσιν του καθήκοντος αύτου, ένώ διετέλει έν 
υπηρεσία, 

το Συμβούλιον δύναται νά χορήγηση επιπροσθέτως προς τό δυ
νάμει του Κανονισμού 237 τυχόν χορηγηθέν εις τόν νόμιμον προ
σωπικόν άντιπρόσωπον αύτου φιλοδώρημα— 

(i) Έάν ό αποθανών υπάλληλος καταλίπη χήραν, σύνταξιν 
εις αυτήν —έφ' δσον παραμένει ανύπανδρος— εκ ποσού μη 
υπερβαίνοντος τα δέκα εξηκοστά (10/60) του μισθού του 
κατά τήν ήμερομηνίαν καθ' ην υπέστη τό τραΟμα* 

(ii) έάν ό αποθανών υπάλληλος καταλίπη χήραν είς τήν οποίαν 
χορηγείται σύνταξις δυνάμει της προηγουμένης παραγρά
φου και τέκνον ή τέκνα, σύνταξιν δι' £καστον τέκνον εκ 
ποσού μή υπερβαίνοντος τό εν Μκτον της ύπό της προηγου. 
μένης υποπαραγράφου καθοριζομένης συντάξεως' 

(iii) έάν ό αποθανών υπάλληλος καταλίπη τέκνον ή τέκνα, άλλα 
δεν καταλίπη χήραν ή δεν χορηγήται σύνταξις είς τήν 
χήραν, σύνταξιν δι' Μκαστον τέκνον έκ ποσοΰ διπλασίου του 
ύπό της προηγουμένης υποπαραγράφου καθοριζομένου' 

(iv) έάν ό αποθανών υπάλληλος καταλίπη τέκνον ή τέκνα και 
χήραν εις τήν οποίαν χορηγείται σύνταξις δυνάμει της υπο
παραγράφου (ί) της παρούσης παραγράφου και ή χήρα 
ακολούθως άποθάνη, σύνταξιν δι' εκαστον τέκνον άπό της 
ημερομηνίας του θανάτου της χήρας έκ ποσού διπλασίου 
τοϋ ύπό της υποπαραγράφου (ii) της παρούσης παραγρά
φου καθοριζομένου" 

(ν) έάν ό αποθανών υπάλληλος δεν καταλίπη χήραν, ή' έάν 
δεν χορηγήται σύνταξις είς τήν χήραν, και έάν ή μήτηρ 
του. έξηρτατο πλήρως ή κυρίως εξ αύτοΰ δια τήν συντή
ρησίν της, σύνταξιν εις τήν μητέρα, έφ' δσον αϋτη 
στερείται επαρκών μέσων συντηρήσεως, έκ ποσού μή υπερ
βαίνοντος τήν σύνταξιν ήτις θα ήδύνατο νά εΐχε χορηγηθή 
είς τήν χήραν αύτου : 

Νοείται δτι— 
(α) σύνταξις δέν είναι πληρωτέα δυνάμει της παρούσης πάρα. 

γράφου καθ' οιονδήποτε χρόνον διά πλείονα τών τριών 
τέκνα' 

(β) ε'ις περίπτωσιν συντάξεως χορηγηθείσης δυνάμει της υπο
παραγράφου (ν) της παρούσης παραγράφου, έάν ή μήτηρ 
είναι χήρα κατά τόν χρόνον της χορηγήσεως της συντά
ξεως καΐ ακολούθως νυμφευθή έκ νέου, ή τοιαύτη σύνταξις 
τερματίζεται άπό της ημερομηνίας του νέου γάμου' έάν 
δέ κατά τήν κρίσιν του Συμβουλίου καθ' οιονδήποτε χρό
νον ή μήτηρ έχη άλλους επαρκείς πόρους συντηρήσεως, 
ή σύνταξις αΰτη τερματίζεται άπό της ημερομηνίας τήν 
οποίαν τό Συμβούλιον ήθελεν ορίσει' 

(γ) σύνταξις χορηγηθείσα είς θήλυ τέκνον δυνάμει της παρού
σης παραγράφου τερματίζεται δταν τό τέκνον νυμφευθή' 

(δ) τό Συμβούλιον δύναται νά διάταξη τήν συνέχισιν κατα
βολής συντάξεως διά τέκνον, τό όποιον καίτοι έπαυσε 
δικαιούμενον ταύτης δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, 
υπέστη —καθ' δν χρόνον έδικαιουτο εις σύνταξιν— πνευμα
τικήν ή σωματικήν άναπηρίαν πιστοποιουμένην ιατρικώς 
καΐ καθιστώσαν αυτό ανίκανο να κερδίζη τά προς τό ζήν. 
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Ή τοιαύτη σύνταξις τερματίζεται δια διαταγής ιού Συμ
βουλίου, έάν τούτο καθ' οιονδήποτε χρόνον ίκανοποιηθή δι' 
ιατρικής αποδείξεως δτι ή άνοπτηρία επαυσεν υφισταμένη 
ή δέν εμποδίζει το έν λόγω τέκνον νά κερδίζη τα προς 
τό ζην. 

(2) Οίαιδήποτε συντάξεις π?νηρωτέαι δυνάμει του παρόντος Κανο
νισμού μειουνται κατά ποσόν ίσον προς τό εν τρίτον (1/3) του ετη
σίου ποσού τοΰ λόγω θανάτου καταβαλλομένου ωφελήματος ύπό 
μορφήν συντάξεων πληρωτέων δυνάμει του περί Κοινωνικών 'Ασφα
λίσεων Νόμου ή παντός Νόμου τροποποιουντος ή αντικαθιστώντος 
αυτόν. 

(3) Οίαιδήποτε συντάξεις πληρωτέαι δυνάμει του παρόντος 
Κανονισμού, όμου μετά του ετησίου ποσού παντός λόγω θανάτου 
καταβαλλομένου ωφελήματος ύπό μορφήν συντάξεων πληρωτέων 
δυνάμει του περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου ή παντός Νόμου 
τροποποιούντος ή άντικαθιστώντος αυτόν, έν ουδεμία περιπτώσαι 
ύπερβαίνουσι τον κατά την ήμέραν του θανάτου μισθόν του υπαλ
λήλου. 

(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού ή λέξις «τέκνον» 
σημαίνει τέκνον τό όποιον είναι κάτω της ηλικίας τών 16 ετών fj 
τό όποιοVj είναι άνω της ηλικίας ταύτης άλλα κάτω της ηλικίας 
τών 19 ετών και φοιτά εις σχολή ν, κολλέγιον, πανεπιστήμιον ή άλλο 
έκπαιδευτικόν ίδρυμα ή εξασκείται ύφ' οιουδήποτε προσώπου δι' 
οιονδήποτε επιτήδευμα, επάγγελμα ή τέχνην ύπό τοιαύτας συνθή
κας ώστε νά άπαιτηται παρ' αύτου νά άφιεροΐ εις τήν φοίτησιν ή 
έξάσκησιν τό σύνολον του χρόνου του. Ό δρος περιλαμβάνει— 

(α) τέκνον γεννηθέν μετά τον θάνατον του γονέως* 
(β) θετόν ή έξώγαμον τέκνον γεννηθέν προ της ημερομηνίας τοΟ 

τραύματος και πλήρως ή κυρίως έξαρτώμενον έκ του απο
θανόντος υπαλλήλου διά τήν συντήρησίν του" και 

(γ) τέκνον υίοθετηθέν νομίμως προ της ημερομηνίας του τραύ
ματος και έξαρτώμενον ώς προανεφέρθη. 

(5) Αϊ διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δέν εφαρμόζονται &■· 
περιπτώσει θανάτου υπαλλήλου δταν ή χήρο: ή τά τέκνα αύτου ή 
αμφότερα δικαιούνται εις συντάξεις δυνάμει τοΰ Κεφαλαίου 3 Α 
τού Μέρους VII τών παρόντων Κανονισμών : 

Νοείται δτι έάν αϊ δυνάμει του ώς εΐρηται. Κεφαλαίου 3 Α χορη
γητέαι συντάξεις είναι συνολικώς μικρότεραι τών δυνάμει του πα
ρόντος Κανονισμού χορηγητέων συντάξεων, καταβάλλονται αϊ συνο
λικώς μεγαλύτεροι συντάξεις». 
4. Ό Κανονισμός 246 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 'Επίσημος 

τροποποιείται διά της αντικαταστάσεως ύπό του αριθμού E7.CCC ίου 'Εφη.μερ1ς 

αριθμού £4,000. Τρίτον: 
7.2.1967. 

5. Οί Κανονισμοί 1940 εως 1962 τροποποιούνται διά της προσθήκης 
μετά τόν Κανονισμόν 247 του ακολούθου Κεφαλαίου και τών ακολού
θων Κανονισμών : 

«Κεφάλαιον 3 Α. 
247 Α.—(1) Διά τους σκοπούς τών Κανονισμών 247 Α εως 247 Λ, 

εκτός έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμένου : 
«μισθός» σημαίνει τον έτήσιον μισθόν υπαλλήλου τινός ώς ούτος 

ενεκρίθη ύπό του Έπαρχου συμφώνως προς τάς διατάξεις του 
Νόμου % οσάκις τοιαύτη έγκρισις δέν είναι αναγκαία, τόν έτήσιον 
μισθόν υπαλλήλου, ώς οδτος καθωρίσθη ύπό του Συμβουλίου και 
δέν περιλαμβάνει οϊονδήποτε επίδομα. 
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Νοείται δτι δ μισθός υπαλλήλου, ό όποιος ήσκησε δικαίωμα εκλο
γής δυνάμει τοΟ Κανονισμού 247 Κ των παρόντων Κανονισμών, μειου
ται κατά Μξ καΐ εν τέταρτον τοις εκατόν {&/*%) δια τον ύπολογισμόν 
της συντάξεως αύτοΟ. 

«Όρισθεΐσα ήμερα» σημαίνει τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως Ισχύος 
των παρόντων Κανονισμών* 

«συντάξιμος υπάλληλος» σημαίνει ύπάλληλον υπηρετούντα υπό 
μόνιμον Ιδιότητα ό όποιος δικαιούται δυνάμει του* Κανονισμού 227 
είς σύνταξιν\έπί τη άφυπηρετήσει του' 

«συνταξιούχος» σημαίνει ύπάλληλον είς τόν όποιον έχορηγήθη 
σύνταξις δυνάμει τών παρόντων Κανονισμών έπί τη άφυπηρετήσει 
του* ; 

«υπηρεσία άνευ εισφορών» σημαίνει ύπηρεσίαν διά τήν οποίαν 
άρχικαί ή τελικαί είσφοραί, ως ορίζονται εν τω Κανονισμώ 247 θ , 
δεν καταβάλλονται' 

«υπηρεσία μετ' εισφορών» σημαίνει ύπηρεσίαν κατόπιν της ορι
σθείσης ημέρας διά τήν οποίαν κατεβλήθησαν περιοδικαί είσφοραί, 
ώς προνοείται έν τω. Κανονισμώ 247 Η' ή ύπηρεσίαν διά την οποίαν 
κατεβλήθησαν άρχικαί είσφοραί ή έγένετο συμφωνία προς κατα
βολήν τελικών εισφορών δι* αφαιρέσεως έκ.τοΟ έφ' άπαξ επί της 
συντάξεως φιλοδωρήματος, ώς προνοείται έν τω Κανονισμώ 247 θ . 
(2) Πάσα λέξις ή πας δρος χρησιμοποιούμενος έν τω παρόντι. 

Κεφαλαίω και μή οριζόμενος έν αύτω έχει, έκτος έάν άλλως προ. 
κύπτη έκ του κειμένου, τήν ύπό του Κεφαλαίου 3 άποδοθεΐσαν εις 
αυτόν έννοιαν. 

247 Β. Τηρουμένων τών διατάξεων τών Κανονισμών έν τω παρόντι 
Κεφαλαίω έπί τω θανάτω άρρενος συνταξίμου υπαλλήλου είς τόν 
όποιον εφαρμόζεται το παρόν Κεφάλαιον, ή άρρενος συνταξιούχου 
(έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό άποθοτνών») χορηγείται διά τήν 
ύπηρεσίαν αύτοΰ— 

(α) δταν καταλίπη χήραν, σύνταξις είς τήν χήραν (έν τοις εφεξής 
αναφερομένη ώς «σύνταξις χήρας»)' και ; 

(β) δταν έΐχε σύζυγον καθ' οιονδήποτε χρόνον κατόπιν της ορι
σθείσης ημέρας (είτε ό γάμος παρέμεινεν έν ίσχύϊ μέχρι του 
θοτνάτου του είτε δχι και εϊτε σύνταξις χήρας χορηγείται ή 
δυνατόν νά χορηγηθη είτε δχι), σύνταξις προς δφελος τών 

. · . έκ του γάμου τέκνων καί είς ώρισμένας περιπτώσεις άλλων 
τέκνων αύτοΟ ή αυτής (έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς «.σύν
ταξις τέκνων») : 

Νοείται δτι, διά τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, δεν λαμ
βάνεται ύπ' όψιν γάμος τοΟ αποθανόντος τελεσθείς άφ° δτου έπαυσα 
νά εΐναι υπάλληλος, πάσα δε έν τω παρόντι Κεφαλαίω αναφορά είς 
γάμον, σύζυγον, χήραν ή τέκνα του αποθανόντος ερμηνεύεται ανα
λόγως. . , 

247 Γ. Σύνταξις δεν χορηγείται δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου 
έκτος έάν— 

(α) ό αποθανών ήτο συνταξιούχος' 
(β) ό άποθοτνών έδικαιοΰτό είς τήν χορήγησιν συντάξεως δυνά

μει τοΟ Κεφαλαίου 3 τοΟ Μέρους VIΙ (είτε τοιαύτη σύνταξις 
πράγματι έχορηγήθη είτε δχι) ' ή 

(γ) ό αποθανών υπηρετεί ακόμη ώς υπάλληλος κατά τόν χρόνον 
του θοτνάτου του καί, έάν είχε τότε άφυπηρετήσει δυνάμει 
της παραγράφου (δ) τοΟ Κανονισμού 239, θά έδικαιουτο εις 
τήν χορήγησιν συντάξεως. 
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247 Δ.— (1) Σύνταξ ις χήρας δεν χορηγείται εάν ή χήρα κατά τον 
χρόνον του θανάτου του συζύγου συνέζη μετ' άλλου ανδρός, ή εάν 
μετά τον θάνατον τοΰ συζύγου ή χήρα έπανενυμφεύθη* εάν δε κατό
πιν της χορηγήσεως συντάξεως χήρας ή χήρα έπανανυμφευθή, ή σύν
ταξις τερματίζεται από της ημερομηνίας τοΰ νέου γάμου . 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1) , ή σύνταξις 
χήρας καταβάλλεται άπό τοΰ θανάτου τοΰ συζύγου μέχρι τοΰ θανά
του της χήρας. 

247 Ε.—(1) Ή σύνταξις χήρας υπολογίζεται— 
._»' (α) εν τη περιπτώσει υπηρεσίας μετ' εισφορών, προς εν χιλιο. 

στον έπτακοσιοστόν έξηκοστόν (1/1760) τοΰ μισθοΰ τοΰ απο
θανόντος επί του οποίου ή σύνταξις αύτοΰ ύπελογίσθη ή θά 
ύπελογίζετο δυνάμει τοΰ Κεφαλαίου 3 τοΰ Μέρους V I I δι* 
εκαστον μήνα υπηρεσίας μετ' εισφορών' ή . 

(β) έν τη περιπτώσει υπηρεσίας άνευ εισφορών, προς εν τρισχι. 
λιοστόν πεντακοσιοστόν είκοστόν (1/3520) τοΰ μισθοΰ τοΰ 
αποθανόντος έπι τοΰ οποίου ή σύνταξις αύτοΰ· ύπελογίσθη 
ή θά ύπελογίζετο.δυνάμει .τοΰ Κεφαλαίου 3 τοΰ Μέρους VII 
δι' εκαστον μήνα υπηρεσίας άνευ ε ισφορών: 

Νοείται δτι, εάν ό συντάξιμος υπάλληλος είχε, κατά τόν χρόνον 
τοΰ θανάτου του ή της άφυπηρετήσεώς του δυνάμει της παραγράφου 
(δ) τοΰ Κανονισμοΰ 239, συμπληρώσει ύπηρεσίαν άνω τών δέκα αλλά 
κάτω τών εϊκοσιν ετών, θεωρείται οδτος ώς συμπληρώσας εϊκοσιν ετών 
ύπηρεσίαν, ή δε προστεθείσα περίοδος υπηρεσίας θεωρείται ώς υπη
ρεσία μετ' εισφορών ώς καθορίζεται έν τω άρθρω 247 Α. Έ ά ν όμως 
ή χρονική διαφορά μεταξύ της ηλικίας του κατά τόν χρόνον τοΰ 
θανάτου ή της άφυπηρετήσεώς του δυνάμει της παραγράφου (δ.) του 
Κανονισμοΰ 239. και της συμπληρώσεως της ηλικίας υποχρεωτικής 
άφυπηρετήσεως αύτοΰ* προστιθεμένη εις την. περ.ίοδον της υπηρεσίας 
του εΐλαι κάτω ,.τών> εϊκοσιν. ετών, το μικρότερον τούτο χρονικόν διά
στημα υποκαθιστά *χά εϊκοσιν ετη κατά τόν ύπολογισμόν της κατα
βλητέας συντάξεως ·: . 

Νοείται περαιτέρω δτι έν ουδεμία περιπτώσει ή σύνταξις χήρας 
δύναται νά ύπερβή τά τρία όγδοα της πλήρους συντάξεως τοΰ απο

θανόντος.. 
(2) Ή σύνταξις χήρας συνταξιούχου άφ υπηρέτη σα ντο ς προ της 

ορισθείσης ημέρας είναι το εν τέταρτον της είς αυτόν καταβαλλο
μένης συντάξεως κατά τήν ήμερομηνίαν τοΰ θανάτου του, εξαιρου
μένου του τιμαριθμικού επιδόματος. 

(3) Ή ελαχίστη δυνάμει της παραγράφου (2). καταβλητέα σύντα
ξις εΐνάι πεντήκοντα δύο λίραι (£52) ετησίως. Το αυτό ελάχιστον 
ποσόν εφαρμόζεται είς τήν δυνάμει της παραγράφου (1) καταβλη. 
τέαν σύνταξιν, αλλ ' αυξάνεται διά της προσθήκης ποσοΰ ϊσου προς 
είκοσι και εξ λίρας ( £ 2 6 ) ετησίως πολλαπλασιαζομένας έπι το 
πηλίκον της διαιρέσεως τοΰ άριθμοΰ τών μηνών υπηρεσίας ώς προς 
τους οποίους κατεβλήθησαν εισφορά! διά τοΰ άριθμοΰ τών μηνών 
της συνολικής υπηρεσίας ή όποια λαμβάνεται ύπ' όψιν κατά τόν ύπο
λογισμόν τής συντάξεως. 

247 ΣΤ.—(1) Σύνταξ ις τέκνων χορηγείται έάν υφίστανται τέκνα 
δικαιούμενα εις ταύτην και καταβάλλεται έφ' δσον χρόνον ταύτα 
δικαιοΰνται. 

(2) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Κανονισμού τέκνα 
δικαιούμενα είς σύνταξιν είναι τέκνα τοΰ αποθανόντος ή τέκνα συ
ζύγου αύτοΰ ώς ορίζεται είς τήν παράγραφον (6) . 
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(3) Δέν δικαιούνται εις σύνταξιν τέκνων έπί τη βάσει του παρόν
τος Κανονισμού— 

(α) τέκνα του αποθανόντος γεννηθέντα μετά πάροδον δέκα 
μηνών άφ' δτου οδτος έπαυσε νά είναι υπάλληλος ή υιοθετη
θέντα ύπ' αύτου άφ* δτου οδτος έπαυσε να είναι υπάλληλος" 

(β) τέκνα συζύγου του αποθανόντος γεννηθέντα ή υιοθετηθέντα 
μετά την διάλυσιν του γάμου ή άφ' δτου δ αποθανών έπαυσε 
νά είναι υπάλληλος. 

(4) Τηρουμένων τών διατάξεων της παραγράφου (3), δέν χορη
γείται σύνταξις διά— 

(α) έξώγαμον τέκνον του αποθανόντος' ή 
(β) θετόν τέκνον του αποθανόντος καί τέκνον συζύγου αύτου" ή 
(γ) θετόν, υίοθετηθέν ή έξώγαμον τέκνον συζύγου αύτου, έκτος 

έάν το τέκνον έξηρτατο πλήρως ή κυρίως έκ του αποθανόντος 
κατά τον χρόνον του θανάτου αύτοΟ. 

(5) Δέν χορηγείται σύνταξις τέκνων διά θήλυ τέκνον το όποιον 
κατά τον χρόνον τοΟ* θανάτου του αποθανόντος ήτο εγγαμον καί 
σύνταξις τέκνων χορηγηθείσα διά θήλυ τέκνον τερματίζεται δταν 
τοΟτο νυμφευθή. 

(6) Διά τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού ό δρος «τέκνον» 
έχει την είς τον δρον τούτον αποδιδομένη ν έννοιαν ύπό της παρα
γράφου (4) τοΟ Κανονισμού 230 Α. 

(7) "Ανεξαρτήτως τών προηγουμένων διατάξεων του παρόντος 
Κανονισμού τό Συμβούλιον δύναται νά διάταξη τήν συνέχισιν κατα
βολής συντάξεως τέκνων διά τέκνον τό όποιον, καίτοι έπαυσε δικαι
ούμενον ταύτης δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, υπέστη καθ' δν 
χρόνον έδικαιοΰτο είς σύνταξιν τέκνων, πνευματικήν ή σωματικήν 
άναπηρίαν, πιστοποιουμένην Ιατρικώς, καί καθιστώσαν τούτο άνίκανον 
νά κερδίζη τά προς τό ζήν. Ή τοιαύτη σύνταξις τερματίζεται διά 
διαταγής του Συμβουλίου έάν τούτο καθ' οιονδήποτε χρόνον ίκανο
ποιηθή δι' Ιατρικής αποδείξεως δτι ή αναπηρία έπαυσεν υφισταμένη 
ή δέν εμποδίζει τό έν λόγω τέκνον νά κερδίζη τά προς τό ζήν. 

247 Ζ.—(1) Μία μόνον σύνταξις τέκνων χορηγείται διά την ύπηρε
σίαν οίουδήποτε υπαλλήλου άλλα— 

(α) τό ποσοστόν αυτής ποικίλλει αναλόγως τοΟ αριθμού τών 
εις αυτήν δικαιουμένων τέκνων* καί 

(β) καταβάλλεται είς τό πρόσωπον ή τά πρόσωπα καί κατά 
τοιαύτα τμήματα ώς τό Συμβούλιον ήθελεν ορίσει" καί 

(γ) τό πρόσωπον εις τό όποιον άπασα ή οιονδήποτε τμήμα αυτής 
καταβάλλεται χρησιμοποιεί τό εις αυτό καταβληθέν ποσόν, 
άνευ διακρίσεως, προς δφελος απάντων τών τέκνων τά όποια 
δικαιούνται ε'ις αυτήν ή προς δφελος εκείνων έξ αυτών ως τό 
Συμβούλιον ήθελεν ορίσει. 

(2) "Ococv ό αποθανών δέν καταλίπη χήραν, ή, έάν κάταλίπη χήραν, 
μετά τόν θάνατον αυτής, τό έτήσιον ποσοστόν συντάξεως τέκνων 
εΐναι— 

(α) έφ' δσον τά είς αυτήν δικαιούμενα τέκνα είναι τρία ή πλείο
να, κατά πεντήκοντα τοις εκατόν (50%) μεγαλύτερον τής 
συντάξεως ή οποία θά κατεβάλλετο είς τήν χήραν* 

(β) έφ" δσον τά είς ταύτην δικαιούμενα τέκνα εϊναι δύο, ίσον 
προς τήν σύνταξιν ή οποία θά κατεβάλλετο είς τήν χήραν* 

(γ) έφ' δσον υπάρχει ϊν μόνον είς ταύτην δικαιούμενον τέκνον, 
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το ήμισυ, της συντάξεως ή οποία θα κατεβάλλετο εις την 
χήραν. 

(3) "Οταν ό αποθανών καταλίπη χήραν, το έτήσιον ποσοστόν της 
συντάξεως τέκνων διαρκούσης της ζωής αυτής είναι— 

(α) έφ' δσον τα εις ταύτην δικαιούμενα τέκνα είναι τρία ή πλείο
να, ίσον προς την καταβλητέαν εις την χήραν σύνταξαν* 

(β) έφ' δσον τά εις ταύτην δικαιούμενα τέκνα ει ναι δύο, τα δύο 
τρίτα (2/3) τής καταβλητέας είς την χήραν συντάξεως* 

(y) έφ' δσον υπάρχει IV μόνον είς ταύτην δικαιούμενον τέκνον, 
το Μν τρίτον τής καταβλητέας είς τήν χήραν συντάξεως. 

(4) Δια τήν έν τη παραγράφω (2) άναφερομένην σύνταξιν ή οποία 
θά κατεβάλλετο είς τήν χήραν και τήν έν τη παραγράφω (3) άνα
φερομένην καταβλητέαν είς τήν χήραν σύνταξιν εφαρμόζονται αϊ έν 
τη παραγράφω (3) του Κανονισμού 247 Ε διατάξεις. 

247 Η.—(1) Τά ακόλουθα πρόσωπα (έν τοις εφεξής αναφερόμενα 
ώς «είσφορεΐς») καταβάλλουσιν εισφοράς δυνάμει τόυ παρόντος 
Κανονισμού (έν τοις εφεξής άναφερομένας ώς «περιοδικαί είσφοραί») : 

(α) πας άρρην υπάλληλος ό όποιος κατά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν 
ήτο συντάξιμος υπάλληλος και ό όποιος δέν άσκεΐ το δικαίω
μα εκλογής δπως μή ύπαχθή είς τάς διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού' 

(β) πας άρρην υπάλληλος ίν τί|; $fttf^idia (είτε κατά τήν όρι
σθεΐσαν ήμέραν είτε μετά ταύτΐ|·^|! ό όποιος καθίσταται συν
τάξιμος υπάλληλος καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά τήν όρι
σθεΐσαν ήμέραν. 

(2) Αι περιοδικαί είσφοραί ύπό είσφορέως δυνάμει του παρόντος 
Κανονισμού είναι προς &ν και τρία τέΐά|5τά τοις εκατόν του εκάστοτε 
μισθού" αύτοΟ και καταβάλλονται— 

(α) έν τη περιπτώσει εϊσφορέως, ό όποιος διετέλει έν τη υπηρεσία 
κατά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν, άπό της ορισθείσης ημέρας μέ
χρις δτου παύση νά εΐναι υπάλληλος* 

(β) έν τή περιπτώσει είσφορέως ό όποιος καθίσταται είσφορεύς 
καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν, άπό 
της ημέρας κατά τήν οποίαν καθίσταται συντάξιμος υπάλ
ληλος μέχρις δτου παύση νά είναι υπάλληλος. 

(3) Αί περιοδικαι^είσφοραί υπολογίζονται έπί του μηνιαίου μισθού 
του είσφορέως κατά προσέγγισιν του πλησιέστερου πολλαπλασίου 
των πέντε μίλς. 

(4) 'Εάν είσφορεύς διατελή έπ' αδεία μετ' ήλαττωμένων απολαύων 
ή άνευ απολαύων ή διατελή έν διαθεσιμότητι, εισφέρει ούτος κατά 
το έν τή παραγράφω (2) καθοριζόμενον ποσοστόν. 

(5) Ή όποχρέωσις διά περιοδικάς εισφοράς δημιουργείται ημερη
σίως και αί είσφοραί αδται αφαιρούνται έκ των υστέρων μηνιαίως 
έκ των απολαύων του είσφορέως, έάν δε διαρκούσης χρονικής περιό
δου αδείας άνευ απολαύων εϊσφορεύς δέν καταβάλη τάς εισφοράς 
του τό ποσόν τών καθυστερημένων εισφορών του αφαιρείται έκ των 
καταβλητέων είς αυτόν κατόπιν τής τοιαύτης άδειας απολαύων είς 
τοιαύτας δόσεις οίας ό Δήμαρχος ήθελεν είς έκάστην περίπτωσιν 
ορίσει. 

247 θ.—(1) Πας είσφορεύς έν τή υπηρεσία κατά την όρισθεΐσαν 
ήμέραν δστις είχε προηγουμένη ν συντάξιμόν όπηρεσίαν δύναται, έάν 
έπιθυμή τούτο, νά άσκηση ανεκκλήτως δικαίωμα εκλογής δπως κατά
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βάλη τάς πληρωτέας εισφοράς δι' οιανδήποτε χρονικήν περίοδον συμ. 
πεπληρωμένων μηνών τοιαύτης προηγουμένης υπηρεσίας έν τοιαύτη 
δε περιπτώσει ή σύνταξις δια την προηγουμένην ταύτην υπηρεσίαν 
υπολογίζεται έπι τη βάσει του έν τη παραγράφω (α) του εδαφίου 1 
του Κανονισμού 247 Ε καθοριζομένου ποσοστού. 

(2) Το έν τη παραγράφω (1) άναφερόμενον δικαίωμα εκλογής 
ασκείται εντός χρονικής περιόδου πέντε μηνών άπό τής δημοσιεύσεως 
τών παρόντων Kon/ονισμών δι* έγγραφου απευθυνόμενου προς τον 
Δήμαρχον καΐ καθορίζοντος την χρονικήν περίοδον υπηρεσίας bia την 
οποίαν ό. υπάλληλος επιθυμεί να καταβάλη τάς πληρωτέας εισφο
ράς και την μέθοδον διά τής οποίας επιθυμεί νά καταβάλη τάς εισφο
ράς ταύτας.. 

(3) Αί διά προηγουμένην υπηρεσίαν είσφοραί εΐναι προς ενα και 
τρία τέταρτα τοις εκατόν του ;Κ·ατά τόν χρόνον.τής καταβολής μισθοΰ 
του είσφορέως δι' έκαστον συμπεπληρωμένον έτος προηγουμένης υπη
ρεσίας και κατ' άναλογίαν δι' εκαστον συμπεπληρωμένον μήνα προ
ηγουμένης υπηρεσίας διά τους οποίους οδτος επιθυμεί νά καταβάλη 
εισφοράς. Αί είσφοραί αδται δύνανται νά καταβληθώσι διά πληρω
μής έφ' άπαξ είτε κατά τον χρόνον τής ασκήσεως του δικαιώματος 
εκλογής (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς «αρχική εισφορά») είτε 
δι' αφαιρέσεως έκ του έφ' άπαξ έπι τής συντάξεως φιλοδωρήματος 
κατά τον χρόνον τής άφυπηρετήσεως ή του1 θανάτου (έν τοΐς εφεξής 
αναφερομένης ώς «τελική εισφορά»). 

(4) Έάν υπάλληλος ό όποιος κατά την όρισθεΐσαν ήμέραν ήτο συν
τάξιμος υπάλληλος άποθάνη εντός χρονικής περιόδου τριών μηνών 
άπό τής έν λόγω ημέρας χωρίς νά έ'χη ασκήσει δικαίωμα εκλογής 
δυνάμει τής παραγράφου (2), θεωρείται οδτος ώς άσκήσας το τοι
ούτον δικαίωμα διά το σύνολον τής προηγουμένης συνταξίμου υπη
ρεσίας του και αί καταβλητέοι είσφοραί αφαιρούνται έκτου δυνάμει 
τοΟ Κανονισμού 237 καταβλητέου εις τόν νόμιμον προσωπικόν άντι
πρόσωπον αύτοΟ φιλοδωρήματος. 

(5) Πάς υπάλληλος έχων προηγουμένην υπηρεσίαν δυναμένην νά 
λογισθή διά σκοπούς συντάξεως ό όποιος έν τω μέλλοντι καθίσταται 
συντάξιμος υπάλληλος καί ό όποιος επιθυμεί νά καταβάλη εισφοράς 
δι' οιανδήποτε χρονικήν περίοδον συμπεπλη ρω μένων μηνών τοιαύτης 
προηγουμένης υπηρεσίας δύναται, εντός ενός μηνός άφ' δτου καθί
σταται συντάξιμος υπάλληλος ή εντός τοσαύτης περαιτέρω χρονικής 
περιόδου δσην ό Δήμαρχος ήθελεν έν οιαδήποτε ειδική περιπτώσει 
επιτρέψει, νά άσκηση ανεκκλήτως δικαίωμα εκλογής. δπως κατα
βάλη τάς καθωρισμένας εισφοράς διά την υπηρεσίαν ταύτην, έν τοι
αύτη δέ περιπτώσει αί καθωρισμέναι είσφοραί καταβάλλονται κατά 
τόν αυτόν τρόπον και χρόνον ώς διαλαμβάνει ή παράγραφος. (3) 
καί ή σύνταξις διά τήν προηγουμένην ταύτην υπηρεσίαν υπολογί
ζεται έπι τη βάσει του έν τη ύποπαραγράφω (α) τής παραγράφου 
(1) του Κανονισμού 247 Ε *" καθοριζομένου ποσοστού. Ή τοιαύτη 
εκλογή γίνεται κατά τόν αυτόν τρόπον ώς ή δυνάμει τής παραγράφου 
(2) εκλογή. 

247Ι .  (1) Έ ά ν 
(α) είσφορεύς, ό όποιος κατέβαλε περιοδικάς εισφοράς, άπο

θάνη ή παύση νά εΐναι υπάλληλος κάί δεν είχε νυμφευθή 
καθ* δλην τήν χρονικήν περίοδον τής υπηρεσίας του διά τήν 
οποίαν κατεβλήθησαν είσφοραί* ή 

(β) είσψορεύς ό όποιος κατέβαλε περιοδικάς εισφοράς άποθάνη, 
ή παύση νά είναι υπάλληλος ύπό τοιαύτας συνθήκας ώστε 
νά μη δικαιούται εις τήν χορήγησίν συντάξεως δυνάμει του 
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Κεφαλαίου 3, του Μέρους VII το σύνολον τών περιοδικών 
εισφορών του καί πάσα αρχική εισφορά τήν οποίαν κατέ
βαλεν επιστρέφονται είς αυτόν ή, αναλόγως ■■της .περιπτώ
σεως, είς τόν νόμιμον προσώπικόν άντιπρόσωπον αύτου. 

(2) Έάν ή σύζυγος είσφορέως δστις κατέβαλε περιοδικώς εισφο
ράς προαποθάνη αύτου, ούτος δέ, χωρίς να συνάψη άλλον γάμον, 
άποθάνη έν τη υπηρεσία ή άφυπηρετήση, αί άπό τοΟ θανάτου της 
συζύγου του καταβληθεΐσαι ύπ' αύτοΟ περιοδικαί είσφοραί ώς καί 
πάσα καταβληθείσα αρχική εισφορά επιστρέφονται εις αυτόν, ;ή ανα
λόγως της περιπτώσεως, είς τον νόμιμον προσώπικόν άντιπρόσωπον 
αύτου. 

(3) "Οταν διά προηγουμένην ύπηρεσίαν είσφορέως θά κατεβάλ
λετο τελική εισφορά δι* αφαιρέσεως έκ του έφ' άπαξ έπί της συν
τάξεως φιλοδωρήματος έπί τω θανάτω του έν τη υπηρεσία, ή έπί τη 
άφϋπηρετήσει του έπί συντάξει, δεν κοπαβάλλεται τοιαύτη τελική 
εισφορά δταν οδτος είναι άγαμος κατά τόν χρόνον του θανάτου ή 
της άφυπηρετήσεώς του ή δταν σύνταξις είς τήν χήροα/ αυτού' δεν 
είναι καταβλητέα. 

(4) 'Οσάκις οίαιδήποτε είσφοραί δέον νά έπιστραφώσι δυνάμει 
του παρόντος Κανονισμού επιστρέφονται αύται μεθ' άπλοΰ τόκου προς 
τοσούτον έπιτόκιον δσον τό Συμβούλιον ήθελεν εκάστοτε καθορίσει. 

(5) "Απασαι αί δυνάμει του Κανονισμού 247 Η περιοδικαί είσφοραί 
ώς· καί άπασαι αί δυνάμει του Κσ.νονισμ©§ 247 θ άρχικαί και τελικαί 
είσφοραί είσρέουν είς τό Ταμεΐον Συντάξεων καί Φιλοδωρημάτων. 

247 Κ. Τηρούμενης πάσης άλλης διατάξεως αυτών, οι παρόντες 
Κανονισμοί εφαρμόζονται— 

(α) είς πάντα άρρενα υπάλληλο ν έν τη δημοτική υπηρεσία, ό 
όποιος κατά τήν δρισθεΐσαν ήμέραν ήτο συντάξιμος υπάλ
ληλος : 

Νοείται δτι— 
Πας τοιούτος υπάλληλος δύναται, εντός πέντε μηνών άπό της δημο

σιεύσεως των παρόντων Κανονισμών, νά άσκηση ανεκκλήτως, δι' 
έγγραφου απευθυνόμενου προς τόν Δήμαρχον, δικαίωμα εκλογής 
δπως μή ύπαχθη είς τάς διατάξεις τών παρόντων Κανονισμών' 

(β) είς πάντα άρρενα ύπάλληλον έν τη δημοτική υπηρεσία (είτε 
κατά τήν δρισθεΐσαν ήμέραν είτε μετά ταύτη ν) ό όποιος 
καθίσταται συντάξιμος μετά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν. 

247 Λ. Ή ισχύς τών παρόντων Κανονισμών θεωρείται ώς άρξαμένη 
τήν Ιην 'Ιανουαρίου 1971. 

6. Ή παράγραφος 1 του Κανονισμού 2 τών περί Τροχαίας Κανό Επίσημος 
νισμών 1953 εως 1962 διά του παρόντος τροποποιείται διά της τροσ Έφημερίς 
θήκης ευθύς μετά τόν όρισμόν «Δημοσία Γνωστοποίησις» του κό.τωθι yftaov^1"* 
όρισμοΟ : 23. 4.1953 

« «Μετρητής Στοτθμεύσεως» σημαίνει συσκευή ν προσδιορίζουσαν 
εν μέρος ή χώρον προοριζόμενον διά στάθμευσιν' οχημάτων καί 
δεικνύουσαν τά χρονικά δρια εντός τών οποίων τοιαύτα οχήματα 
δύνανται νά παραμένουν έσταθμευμένα είς τό τοιούτον μέρος ή 
χώρον, κατόπιν πληρωμής διά της είσαγωγής εντός του μετρητού 
νομίσματος αποτελούντος τό σχετικόν δικαίωμα.» 
7. Ό Κανονισμός 3 τών περί Τροχαίας Κανονισμών 1953 έως 1962 

διά τοΟ παρόντος άκυρουται διά της αντικαταστάσεως του ύπό του 
κάτωθι ΚανονισμοΟ : 

27.12.1962. 
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«(1) Ή Δημοτική Επιτροπή δύναται από καιρού εϊς καιρόν δια 
της έκ των προτέρων συναινέσεως τοΟ Διοικητού της 'Αστυνομίας 
Κύπρου, δια Δημοσίας Γνωστοποιήσεως— 

(α) Να όρίζη μέρη εις τά όποια αυτοκίνητα, κάρρα ή οχήματα 
θά σταματούν ή θα σταθμεύουν δταν έν τη πραγματικότητι 
δεν θά εύρίσκωνται έν κινήσει και να εγκαθιστά είς τά τοι
αύτα μέρη μετρητάς σταθμεύσεως προς τον σκοπόν νά ρυθ
μίζεται ή στάθμευσις αυτοκινήτων, κάρρων ή οχημάτων. 

(β) Νά όρίζη μέρη εντός οιουδήποτε δρόμου ή χώρου εντός των 
οποίων αυτοκίνητα, κάρρα ή οχήματα, δύνανται νά σταμα
τούν ή νά σταθμεύουν και νά εγκαθιστά είς τά τοιαύτα μέρη 
μετρητάς σταθμεύσεως προς τον σκοπόν νά ρυθμίζεται ή 
στάθμευσις αυτοκινήτων, κάρρων ή οχημάτων. 

(2) Όσάκις οιονδήποτε μέρος ή τμήμα οιουδήποτε δρόμου ή χώρου 
καθορισθη ως τόπος σταθμεύσεως αυτοκινήτων, κάρρων ή οχημάτων 
ή 'Επιτροπή θά τοποθετή είς το τοιούτον μέρος επαρκή σήματα δει
κνύοντα δτι τούτο είναι χώρος σταθμεύσεως και καθορίζοντα τόν 
τύπον και τόν αριθμόν των τοιούτων αυτοκινήτων, κάρρων ή οχημάτων, 
τά όποια δύνανται νά σταματούν ή νά σταθμεύουν έπ' αύτοΟ και 
ακολούθως, βάσει των προνοιών τών παρόντων Κανονισμών ουδέν 
αύτοκίνητον, κάρρον ή δχημά θά στάματα ή θά σταθμεύη είς οιον
δήποτε μέρος άλλο του μέρους, το όποιον ώρίσθη και προσδιορίζεται 
ώς χώρος σταθμεύσεως διά των προνοιών τοΰ παρόντος Κανονισμού. 

(3) Ή 'Επιτροπή δύναται άπό καιρού είς καιρόν νά όρίζη και ν ά " 
είσπράττη δικαιώματα παρά τών ιδιοκτητών ή τών προσώπων άτινα 
έ'χουν ύπό τήν ευθύνη ν των τά αυτοκίνητα, κάρρα ή οχήματα, τά 
όποια είναι σταματημένα ή σταθμεύουν είς τά μέρη, τά όποια ώρί
σθησαν διά τόν παρόντα σκοπόν, ώς προνοούν αϊ υποπαράγραφοι 
(α) και (β) του παρόντος Κανονισμού. 

(4) Ή 'Επιτροπή δύναται άπό καιρού είς καιρόν νά όρίζη περιό
δους ή ώρας κατά τήν διάρκειαν τών οποίων θά επιτρέπεται είς τους 
ίδιοκτήτας αυτοκινήτων, κάρρων ή οχημάτων νά σταματούν ή νά 
σταθμεύουν τά αυτοκίνητα, κάρρα, ή όχήμάτά των ώς προνοείται 
ύπό τών υποπαραγράφων (α) και (β) του παρόντος Κανονισμού 
ασχέτως του εάν πληρώνονται ή δχι δικαιώματα». 

8. Οι ώς άνω Τροποποιητικοί Κανονισμοί 2 και 3 τών περί Τρο
χαίας Κανονισμών 1953 εως 1962 άκυρουν τους αντιστοίχους Κανο
νισμούς τους δημοσιευθέντος είς τήν έπίσημον εφημερίδα άρ. 210 
της 27ης Δεκεμβρίου 1962. 

(Υ. Ε. 221/59/3.) 


