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Προσθήκη δύο ετών έττΐ τής ηλικίας τής συζύγου συνεπώς 
επάγεται αναλογικώς άφαίρεσιν δυο πέμπτων το0 0.81 έκ τής έν 
τώ Πίνακι δεικνυομένης ττοσΟι̂ ττ>ς "δ»' τ^λικίας ,43> «αϊ 35 ετών. » 

Δύο πέμπτα τοΟ 0.81 = .3"24 ποσόν δπερ άφαιρουμενον έκ τοΟ 
5.45 καταλείπει 5.126 δπερ είναι ή απαιτουμένη ποσότης ή αντιστοι
χούσα προς ηλικίας 43 κα\ 37.». 

Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 τού Συντάγματος ό Οπό της Βουλής τών 'Αντι
κροσο>πων ψηφισθείς περί Συντάξεων Χηρών καί "Ορφανών (Είδικαι Διατά
ξεις) Νόμος του 1962, τό κείμενον τοΟ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του 
Προεδρεύοντος και' τοΰ 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις 
την έπίοημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός ΛΛ του 1962 
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Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΔΙΑ ΖΗΤΗ 
TAME I ON ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΩΝ Ε Ι Δ Ι Κ Α Σ 
ΜΑ'ΓΛ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΧΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΩΝ. 

Ή Β ο λ ή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : —· 

\. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ύ περί Συντάξεων 
Χηρών και 'Ορφανών (Είδικαι Διατάξεις) Νόμος του 1962, κοί θά 
άναγινώσκηται όμοΰ μετά τοΰ περί Συντάξεων Χηρών καί 'Ορφανών 
Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς :ό δασικός Νόμος.). 

2. Οι έν τώ παρόντι Νόμω ΰροι κέκτηνται. έκτος έάν άλλως προ
κύπτη έκ τοΰ κειμένου, την £ννοιαν ήν ό βασικός" Νόμος άπέδωκεν 
είς τους τοιούτους δρους 

3. —(1) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τώ βασικό} Νόμω διαλαμβανομέ
νου, πάς ε'ισφορεύς δύναται εντός τεσσαράκοντα πέντε ήμερων από 
τής ενάρξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, ή εντός τοιαύτης 
περαιτέρω περιόδου, μή ύπερβαινούσης τάς 30 ημέρας ώς ό 'Υπουρ
γός Οικονομικών ήθελεν έ'ν τινι ειδική περιπτώσει επιτρέψει, δι' εγ
γράφου αύτοΰ ειδοποιήσεως έν τώ τύπω τώ έκτεθειμένω έν τώ Πα
ραρτήματι, απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Λογιστήν, νά έπιλέξη 
όπως παύση νά εΐσφέρη είς τό Ταμείο ν άπό τής 1ης Αυγούστου. 1962, 
καί έπί τούτω οΰτος θά παύση νά είναι είσφορεύς του Ταμείου 5ιά 
τους σκοπούς του βασικού Νόμου. 

(2) 'Επιλογή γενομένη δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου θά είνα" 
αμετάκλητος. 

(3) Τηρουμένων τών προβλέψεων τής παραγράφου (γ) του άρ
θρου 5, ol δικαιούχοι είσφορέως ένασκήσαντος τό έν έδαφίω (1) 
άναφερόμενον δικαίωμα επιλογής, δέν θά κέκτηνται οίονδήποτε δι
καίωμα έπί ωφελημάτων προβλεπομένων έν τώ βασικώ Νόμω μετά 
τήν λήξιν ενός έ'τους άπό τής ενάρξεως τής ισχύος του παρόντος 
Νόμου. 

4 .  ( 1 ) Τηρουμένων τών διατάξεων τών άρθρων 193. καί 194 τοΰ 
Συντάγματος, θά καταβλ.ηθή έκ τού Ταμείου εΓς £να ^καστον είσφο
ρέα δστις ένήσκησε τό δυνάμει τοΰ άρθρου 3 δικαίωμα επιλογής, 
ή είς τόύς νομίμους προσωπικούς αύτοΰ αντιπροσώπους, ώς ή εκά
στοτε περίπτωσις, τό όλίκόν ποσόν τών εισφορών αύτοΰ μέχρι τής 
ημερομηνίας καθ* ήν ίπαυσε νά εΐσφέρη είς τό Ταμεϊον όμοΰ μεθ' 
απλού τόκου προς τρία έπί τοις εκατόν κατ' £τος μέχρι τής 31ης 
Ιουλίου 1962. 
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(2) Ό τόκος δι' £καστον έτος θα λογίζηται έπι τοΰ 6λικοΰ ποσοΰ 
των ύφ* έκαστου είσφορέως γενομένων είσφορών αϊ όποϊαι ευρίσκον
ται καταχωρημένοι είς τόν λογαριασμόν του κατά τήν πρώτην ήμέ
ραν τοΰ έτους δια τό όποιον ό τόκος είναι πληρωτέος, θά ύπολογίζη
ται δέ μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου έκαστου έκτους, εξαιρέσει τοΰ έτους 
1962 δια τό όποϊον ό τόκος θά ΰπολογισθή μέχρι της 31ης "Ιουλίου 
1962. 

5. ΟΙονδήποτε ποσόν ύπολειπόμενον έν τω Ταμείω. άφοΰ αϊ έν Διάθεσις του 
άρθρω 4 προβλεπόμεναι έπιστροφαί χρημάτων γίνωσι. θά διατεθή υπολοίπου 
ώ ς έ ξ η ς :  . ' τοΰ Ταμείο. . 

(α) θ α διασφαλισθή ή συνέχισις της πληρωμής τον εις χήρας 
καΐ ορφανά οφειλομένων και πληρωτέων συντάξεων κατά 
τήν 31 ην "Ιουλίου 1962. οηό τους έν τω βσσικώ Νόμω δια
λαμβανόμενους δρους. 

(6) θ ά διασφαλισθώσιν ΰπό τους έν τω βασικω Νόμω διαλαμ
βανόμενους δρους, τά έπϊ του ταμείου συμφέροντα τών 
είσφορέων οΐτινες δέν ένήσκησαν τό έν άρθρω 3 του παρόν
τος Νόμου άναφερόμενον δικαίωμα επιλογής. 

(γ) θ ά διασφαλισθή ή πληρωμή συντάξεως Οπό τους έν τω 
βασικω Νόμω διαλαμβανόμενους δρους εϊς τους δικαιούχους 
οιουδήποτε είσφορέως ένασκήσαντος τό δυνάμει του άρθρου 
3 δικαίωμα επιλογής και ©στις ήθελεν αποβιώσει εντός ενός 
έτους από της ημερομηνίας της ενάρξεως της ισχύος του 
παρόντος Νόμου : 

Νοείται δτι έάν πρό της λήξεως της έν τή παρουση παρα
γράφω αναφερομένης περιόδου ήθελε θεσπισθή Νόμος προ
βλεπων περί παροχής συντάξεως είς τάς χήρας και τά ορ
φανά τών μονίμων δημοσίων υπαλλήλων της Δημοκρατίας, 
ή παρούσα παράγραφος θά παύση νά ευρίσκεται έν ϊσχύϊ 
άπό της ενάρξεως της ίοχύος του τοιούτου νόμου, πάν δέ 
δικαίωμα συντάξεως κτηθέν δυνάμει της παρούσης παρα
γράφου θά διέπηται ΰπό των διατάξεων τοΰ τοιούτου Νόμου. 

(δ) Πάν ποσόν ύπολειπόμενον. μετά τήν έκπλήρωσιν τών σκο
πών τών προβλεπομένων έν ταΐς παραγράφοις (α) , (β) καί 
(γ) του παρόντος άρθρου, θά κρατηθή ύπό του Γενικού Λο
γιστου της Δημοκρατίας είς είδικόν λογαριασμάν μέχρις 
ότου ήθελε θεσπισθή Νόμος διακανονίζων τήν διάθεσιν 
αύτοΰ. 

6. "Απασαι αί πληρωμαί αϊ γενόμεναι εις τίνα είσφορέα δυνάμει ·Απαλλα>ό 
τών διατάξεο:>ν του παρόντος Νόμου άπαλλάττοντα ι τοΰ φόρου είσο έκτου φόρου 
δήματος. εισοδήματος. 

7. "Απασαι αί δαπάναι αί. διενεργούμε ναι άναφορικώς προς τήν Α ι δαπάνα ι 
έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, καταβάλλονται έκ βαρύνουσ. 
του Ταμείου. τό ΤαμΕίθν. 

Η. Ανεξάρτητο»'; παντός έν τώ βασικω Νόμω διαλαμβανομένου, ουδείς 
ουδείς υπάλληλος, δστις δυνάμει τοΰ βασικοΰ Νόμου υποχρεούται καθίσταται 
Γ) δικαιούται νά καταστή είσφορεύς τοΰ Ταμείου, καθίσταται τοιοΰ ν έ ο ς 

, . „ c ' ·. ~ , — » Μ « είσφορεος 
τος μετά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τ Υ Π Ο Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ 

("Αρθρον 3) 

(Υποβάλλεται είς τριπλούν ούχϊ βραδύτερον της 

Ύπουργεΐον 

. Τμήμα 

'Ημερομηνία 

Γενικόν Λογιστήν. 
Λευκωσία. 

Συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ άρθρου 3 του περί Συντάξεων Χηρών καϊ 
"Ορφανών (ΕΙδικαί Διατάξεις) Νόμου του 1962, δια της παρούσης επιλέγω 
δπως παύσω νά είμαι είσφορεύς του Ταμείου Συντάξεων Χηρών και "Ορφανών 
άπό της 1ης Αυγούστου 1962, καϊ δπως λάβω τό όλικόν ποσών τών είς το 
Ταμεΐον είσφορών μου μεθ' άπλσυ τόκου προς τρία έπί τοις εκατόν κατ" έ'τος 
μέχρι της 31ης "Ιουλίου 1962. 

(Υπογραφή) 

(Πλήρες όνομα μέ κεφαλαία γ ρ ά μ μ α τ α ) 

(θέσ ι ς ) 

Τό ανωτέρω— ί γ γ ρ α φ ο ν επιλογής παρελήφθη καϊ κατεχωρήθη π α ρ ά τώ Γε-
νικώ Λογιστηρίω. 

(Γενικός Λογιστής) 

Ημερομηνία 

Ί^τυτιώΘη €ν τ φ ΙυτχογραφκΙν
 Λ
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