ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύττ* Ά ρ . 126 της 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Συαφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό 6tto της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ραδιοφωνικού 'Ιδρύματος Κύπρου ('Υπηρεσία Κυ
βερνητικών Υπαλλήλων) (Διατάξεις Άφυπηρετήσεως) Νόμος του 1962, τό
κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό τού Προέδρου και του 'Αντι
προέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως εις την Έπίσημον "Εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

'Αριθμός 6 του 1962
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ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΑΡΑ ΤΩ ΙΔΡΥΜΑΤΙ.
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : —
Ι . Ό πο'ρών Νόμος δύναται ν<^ άναφέρηται ώς δ περί Ραδιοφωνι- Συνοπτικός
κοΟ Ί δράμα ίυς Κύπρου ('Υπηρεσία Κυβερνητικών Υπαλλήλων) τ^λος.
(Διατάξεις Άφυπηρετήσεως) Νόμος του 1962.
.2. Έν τω παρόντι
κειμένου—

Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη

έκ του "'pp'iv eio..

«άφυπηρετών υπάλληλος» σημαίνει ύπάλληλον άπεσπασμένον
παρά τη υπηρεσία του 'Ιδρύματος έκ της υπηρεσίας της Κυβερνή
σεως της Κύπρου δυνάμει τών διατάξεων του άρθρου 13 τοΰ Νόμου
και άποδεχόμενον ύπηρεσίαν παρά τω Ίδρύματι δυνάμει τών δια
τάξεων του άρθρου 14 του Νόμου"
«ημερομηνία αποδοχής υπηρεσίας» ^ημαίνει τήν ήμερομηνίαν
καθ' ήν άφυπηρετών υπάλληλος αποδέχεται ύπηρεσίαν παρά τω
Ίδρύματι δυνάμει του άρθρου 14 του Νόμου.
«"Ιδρυμα» σημαίνει τό Ραδιοφωνικόν "Ιδρυμα
καθιδρυθΐν δυνάμει του άρθρου 4 τοΟ Νόμου'
«Νόμος» σημαίνει τον περί
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3 . 'Ανεξαρτήτως παντός έν τ φ περί Συντάξεων Νόμω ή έν τω
περί Ταμείου Προνοίας Κυβερνητικών 'Υπαλλήλων Νόμω εμπεριεχο
μένου άφυπηρετών υπάλληλος θά θεωρήται, κατά τήν ήμερομηνίαν
αποδοχής υπηρεσίας, έάν οδτος είναι συντάξιμος υπάλληλος, δτι
άφυπηρέτη5ε τής δημοσίας υπηρεσίας δια πάντας τους σκοπούς τοΰ
περί Συντάξεων Νόμου ή, έάν είναι μή συντάξιμος υπάλληλος, θά
θέώρήται δτι αϊ παρά τ$ Κυβερνήσει ύπηρεσίαι αύτου έτέρματίσθη
σαν διά τους σκοπούς τόό Wjp l Ταμείου Προνοίας Κυβερνητικών
"Υπαλλήλων Νόμου.
4.—(1) Έ π ί τη άφυπηρετήσει άφυπηρετοΟντος υπαλλήλου δστ^ς
είναι συντάξιμος υπάλληλος, δυνάμει τού άρθρου 3, οδτος δικαιού
ται είς τόιάυτην σύντάξιν'όΐα δύναται νά χορηγηθή είς ύπάλληλόν
έπί τη άφύπηρέτήσει αύτόΰ, δυνάμει του περί Συντάξεων Νόμου, ως
ούτος τροποποιείται διά των διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου.
(2) 'Ανεξαρτήτως οίωνδήποτε διατάξεων του περί Συντάξεων
Νόμου περί του αντιθέτου ό τοιούτος άφυπηρετών υπάλληλος δ'ΐ
κάιοΟται είς τήν τοιαύτην σύνταξιν—
(α) είτε οδτος άφυπηρετεΐ είτε μή μετά τήν συμπλήρωσιν οιασ
δήποτε ηλικίας οριζόμενης είς τόν περί Συντάξεων Νόμον
ως δικαιούμενος είς παροχήν συντάξεως" ή
(β) είτε οδτος ήτο είτε μή είς ύπηρεσίοτν παρέχουσαν είς αυτόν
τό δικαίωμα συντάξεως διά τοιαύτην περίοδον ως απαιτεί
ται ύπό του περί Συντάξεων Νόμου διά νά δικαιούται έίς
παροχήν συντάξεως' ή
(y) εΓτε ούτος ών υπάλληλος έπί δοκιμασία εϊτε μή ετυχεν έπι
κυρώσεως είς συντάξιμον θέσιν.

Φιλοδώρημα.

5.— (1) Πάς άφυπηρετών υπάλληλος είς δν χορηγείται σύνταξις
δυνάμει των διατάξεων τοΰ άρθρου 4 δικαιούται, κατ' έκλογήν
αύτου, νά λάβη άντ'ι τής τοιαύτης συντάξεως φιλοδώρημα ίσον προς
τό ποσόν τής ετησίας συντάξεως είς ήν δικαιούται πολλαπλασιαζό
μενης έπί τόν συντελεστήν των δώδεκα και ήμίσεος.
(2) Ή πληρωμή του τοιούτου φιλοδωρήματος θά ένεργήται προς
τόν άφυπηρετοΰντα ύπάλληλόν τό ένωρίτερον δυνατόν μετά τήν ή·με
ρομηνίαν αποδοχής υπηρεσίας.

Ι ΙληρωμαΙ
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τάξιμους
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ι\εφ. 308.

6. Πάς άφυπηρετών υπάλληλος δστις είναι μή συντάξιμος υπάλ
ληλος καί καταθέτης εντός τής εννοίας του εδαφίου (1) τοΟ άρθρου
2 του πέρι Ταμείου Προνοίας Κυβερνητικών Υπαλλήλων Νόμου θ;ά
πληρώνηται τό ένωρίτερον δυνατόν μετά τήν ήμερομηνίαν αποδοχής
υπηρεσίας οίονδήποτε ποσόν εύρισκόμενον είς πίστιν αυτού είς τό'
Ταμεϊον δυνάμει τών διατάξεων του προμνησθέντος Νόμου.
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Δημοκρατίας , έν Λαυκωσία.

