
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗ1 ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 168 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρο 52 τοΰ Συντάγματος δ ύπό της Βουλής των "Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί "Αποζημιώσεως Δικαιούχων 'Υπαλλήλων Νόμος του 
1962, ιό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται υπό του Προέδρου καΐ του 
"Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον ί.φημιΐρίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 52 του 1962 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ Π Ε Ρ Γ Τ Η Σ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩ 
Σ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Σ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : — 

J. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί "Αποζημιώ- Συνοτπ,κώς 
σεως Δικαιούχων 'Υπαλλήλων Νόμος του 1962. τΐιλος 

2- Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν Αλλως προκύπτη £κ τυΟ Έ»»μΐ|νεία. 
κειμένου— 

«άφυπηρετώ» μετά τών γραμματικών αύτοΟ παραλλαγών καΐ 
τών λοιπών συγγενών εκφράσεων, σημαίνει άφυπηρετώ από της 
υπηρεσίας τής Κυβερνήσεως της "Αποικίας της Κόηρον' 

"Δημοκρατία* σημαίνει τήν Δημοκρατίαν της Κύπρου»" 
«δικαιούχος συντάξιμος υπάλληλος* σημαίνε» υπάλληλον όστις 

τΛν 15ην Αυγούστου 1960, κατείχε μονίμως συντάζιμον θέσιν i) 
άςίωμα ί ν \ f j δημοσία υπηρεσία τίΐς Κυβερνήσεως της 'Αποικίας 
τής Κύπρου, ούτινος ή θέσις )) τό αξίωμα κατ' έφαρμογήν τοΟ 
Συντάγματος περιήλθεν είς τήν αρμοδιότητα Κοινοτικής Συνελεύ
σεως, καΐ όστις μή παραιτηθείς τών δικαιωμάτων όπινα έζεχωρή
θησαν αύτφ όπό της παραγράφου 3 τοΟ άρθρου 192 τοΟ Συντάγ
ματος, δέν ί τυχε διορισμοΟ έν rrj δημοσία υπηρεσία της Δημο
κρατίας* 

(417) 
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KE<|>. 3 1 1 . 

Keq>. 308. 

«δικαιοΟχος υπάλληλος» περιλαμβάνει τόν δικαιοΟχον συντάξι
μον όπάλληλον ώς κσΐ τόν δικαιοΟχον ύπάλληλον toO Ταμείου 
Προνοίας" 

«δικαιοΟχος υπάλληλος τοΟ Ταμείου Προνοίας» σημαίνει ύπάλ
ληλον δστις την Ι5ην Αυγούστου I960, κατείχε μονίμως, μόνιμον 
άλλ* ουχί συντάξιμον θέσιν ή αξίωμα έν τη* δημοσία υπηρεσία της 
Κυβερνήσεως της Αποικίας τής Κύπρου, ούτινος ή θέσις f) τό αξίω
μα κατ* έφαρμογήν τοΟ Συντάγματος περιήλθεν είς τήν αρμο
διότητα Κοινοτικής Συνελεύσεως, καΐ δστις μΛ παραιτηθείς τών 
δικαιωμάτων ατινα έξεχωρήθησαν αύτφ ύπό της παραγράφου 3 
του άρθρου 192 του Συντάγματος, δέν έτυχε διορισμού έν τη δη
μοσία υπηρεσία της Δημοκρατίας' 

«Κοινοτική Συνέλευσις» σημαίνει τήν Έλληνικήν καΐ Τουρκικήν 
Κοινοτική ν Συνέλευσιν. αΐτινες εξελέγησαν συμφώνως τώ άρΘρω 
86 τοΟ Συντάγματος' 

«δ περί Συντάξεων Νόμος* σημαίνει τόν περί Συντάξεων Νόμον, 
καΐ περιλαμβάνει τους Κανονισμούς Συντάξεων οίτινες διαλαμβά
νονται έν τω Παραρτήματι του ώς εΐρηται Νόμου" 

«δ περί Ταμείου Ποονοίας Νόμος» σημαίνει τόν περί Ταμείου 
Προνοίας Κυβερνητικών 'Υπαλλήλων Νόμον' 

«Πάγιον Ταμεΐον» σημαίνει τό Πάγιον Ταμεΐον της Δημοκρα
τίας' 

«Σύνταγμα* σημαίνει τό Σύνταγμα της Δημοκρατίας' 
«σύνταξις» περιλαμβάνει μειωμένην σύνταξιν καΐ πρόσθετον χο

ρήγημα' 
«σύνταξις βάσει τών περί συντάξεως έν περιπτώσει καταργή

σεως θέσεως ή αξιώματος διατάξεων» σημαίνει τήν σύνταξιν ήτις 
δύναται νά χορηγηθη δυνάμει του περί Συντάξεων Νόμου είς 
ύπάλληλον δστις άψυπηρετεΐ συνεπεία της καταργήσεως της θέ
σεως ή αξιώματος αυτού' 

«Ταμεΐον Προνοίας* σημαίνει τό καθιδρυθέν δυνάμει τοΟ περί 
Ταμείου Προνοίας Κυβερνητικών Υπαλλήλων Νόμου Ταμεΐον Προ
νοίας* 

«Υπουργός* σημαίνει τόν Ύπουργόν Οίκονομικών. 

ΔικαιοΟχοι 
'Υπάλληλοι 
οΐτινβς 
θβωροΟνται 
Αφνπτηρβ

τήσάντες. 

3 . "Ανεξαρτήτως παντός έν τφ περί Συντάξεων Νόμω ή" έν τφ περί 
Ταμείου Προνοίας Νόμω διαλαμβανομένου, πας δικαιούχος υπάλλη
λος θά θεωρήται 6τι άφυπηρέτησε κατά τήν 15ην Αυγούστου 1960, 
f) έν lj περιπτώσει έδικαιούτο είς οίανδήποτε αδειαν απουσίας κατά 
τήν έν λόγω ημερομηνία^, κατά τήν ήμερομηνίαν τής έκπνεύσεως 
της τοιαύτης αδείας : 

Νοείται δτι δικαιόΟχος υπάλληλος όστις πρδ της ημερομηνίας έκδό 
σεως τοΟ παρόντος Νόμου διά δημοσιεύσεως αύτοϋ έν τη έπισήμω 
έφημερίδι τής Δημοκρατίας, βτυχεν επαναδιορισμοί) έν\*η δημοσία 
υπηρεσία τής Δημοκρατίας, δέν ΘΑ θεωρήται άφυπηρετήσας, και ή 
περίοδος Α διαρρεύσασα Από τη*ς 16ης Αυγούστου i960, τής ημερο
μηνίας ταύτης περιλαμβανομένης, μέχρι της ήμερομήνίατ; τ^ς Αμέ
σως προηγουμένης τής ημερομηνίας τοΟ επαναδιορισμού αύτδΟ έν 
t j δημοσία υπηρεσία τής Δημοκρατίας, ΘΑ θεωρήται &ς πφίόδος 
αδείας άνευ Απολαβών χορηγηθείσης διά λόγους δημοσίας πολι
τικής. 
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4.   (1) Ό δικαιοΟχος συντάξιμος υπάλληλος έπί τη άφυπηρετήσει Ωφελήματα 
αύτοΟ συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΟ άρθρου 3, δικαιούται να λάβη, **» tfl<to°
κατόπιν επ ιλογής ασκούμενης ύπ* αύτου έν τώ τύπω τ φ εκτεθεί " w ^ 0 * 1 

μένω έν τ φ Πρωτω Παραρτήματι , καΐ αποστελλόμενης προς τόν Πρώτον 
Ύπουργόν εντός περιόδου τριών μηνών άπό της ενάρξεως τής Ισχύος Παράρτημα, 
του παρόντος Νόμου, είτε 

(α) σύνταξιν βάσει των περί συντάξεως έν περιπτώσει καταρ
γήσεως θέσεως ή αξ ιώματος διατάξεων" είτε 

(β) άποζημίωσιν υπό μορφήν προσθέτου χορηγήματος , ίσου 
προς τό ποσόν της ετησίας συντάξεως είς ή ν θά έδικαιουτο 
την 15η ν Αυγούστου 1960, δυνάμει του περί Συντάξεων Nor 
μου ώς ούτος τροποποιείται ύπό του παρόντος Νόμου, πολ
λαπλασιαζόμενου έπί τόν συντελστήν τόν έκτεθεψένον έν 
τω Δευτέρω Παραρτήματι του παρόντος Νόμου, δστις άντι Δ. .π,,,κ.ν 
στοιχεί προς τά συμπεπληρωμένα £τη της ηλικίας αύτου < ν>ρΛΓ·τιι·<·« 
κατά τήν Ι5ην Αυγούστου 1960. 

(2) Προς τόν σκοπόν καθορισμού της ετησίας συχτάξεως δικαιού
χου υπαλλήλου έπιλέξαντος δπως λά<3η άποζημίωσιν δυχάμει τή<· 
π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (δ) του εδαφίου (1) , ό υπάλληλος ούτος θά θεωρήτ'»'· 
ότι δικαιούται, συντάξεως— 

(i) είτε άφυπηρετε ϊ μετά τήν συμπλήρωσιν οιασδήποτε ηλικίας 
καθοριζομένης έν τω περί Συντάξεων Νόμω ώς παρεχούσης' 
τό δικαίο>μα άπολήψεως συντάξεως, είτε δχι" ή 

(ii) ιΐτε διετέλεσεν έν υπηρεσία παρεχούση δικαίωμα συντάξ ίως 
διά τοίΐχύτην περίοδον οία είχ'αι αναγκα ία συμφώχως τω 
περί Συντάξεων Νόμω ΐνα οΰτος απόκτηση δικαίωμα άπο
λήψεως συντάξεως, είτε όχι ' ή 

(iii) είτε, ών υπάλληλος έτιί δοκιμασία, ί π ικυρώθη ύ δ.ιοριομός 
αύτου εις τιχα συντάξιμον θέσιν ή :*χξ(ωμα είτε δχι. 

(3) Ό δικαιούχος υπάλληλος τού Ταμείου Προνοίας έπί ι η άφυ
πηρετήσει αύτοΰ συμφώνως ταϊς διατάξεσι του άρθρου 3. δικαιούται 
να λάδη άποζημίωσιν όνο μορφήν προσθέτου χορηγήματο··; Ίοου 
προς 12 και ήμισυ έπί τοις εκατόν ε πι του Φασικού ετησίου αύτοΰ 
μισθού ώς ήτο ούτος τήν 15ην Αυγούστου i960, δι' £καοτον συμπρ
πληρωμένο*/ £τος υπηρεσίας άτ'ό του διορισμού αύτου τις θέσ.ν η 
αξ ίωμα του Ταμείαυ Προνοίας : 

Νοείται δτι θά άφαιρήται έκ τής τοιαύτης αποζημιώσεως, τό ποσόν 
δπερ εύρίσκετο είς πίστιν τοΟ υπαλλήλου παρά τω Ταμείω Προνοίας, 
τήν Ι5ην Αυγούστου 1960 : 

Νοείται περαιτέρω δτι άπασαι αϊ ύπό του υπάλληλοι; yt\o\r. \>.··■. 
καταθέσεις π α ρ ά τ φ Ταμείω Προνοίας μετά τήν 15η ν Αύγυύοτου 
1960, θά επιστρέφονται άύτω όμου μετά των, δεδουλευμένων, συμ
φώνως τώ περί Ταμείου Προνοίας Νόμφ, τόκων. 

(4) Έ π ί παντός ποσοϋ πληρωτέου είς δικάιουχον ύπάλληλον δυ
νάμει τοΟ παρόντος άρθρου θά έπιΦάλλήται καί καταβάλληται 
άτίλοΟς 'τόκος τΐρός τέσσαρα έπί τοις UKorirov έτή^ιώς άτίδ τής ημε
ρομηνίας άώυιτήρετήσεως τοΟ δικαιούχου ύΐΐόλλήλόυ μέ^χ τής ημε
ρομηνίας της εκδόσεως τοΟ παρόντος Νόμου Βιά δημοσιεύσεως 
αόϊοΟ έν τί) επισήμων έφημε^ίδι ΐής Δημοκρατίας, ίεκτός έπί οίουδή
itoife TtoooO πληρωτέου ύπό μορφήν μηνιαίας συντάξεως. 
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ft im<g(X#1i 

ζημιώσ»ως 
βίς <2>ριθμ4νας 

θάνατος ■ 
οικαιούχοο 
υπαλλήλου. 

Ράσα πληρω

μή 6αρΰν·ι 
τόΠάγιον 
ΤαμιΤον. 

5 · *E<kv μβτά τήν πάροδον τ^σάρω,ν μηνφν άπό τής ενάρξεως τής 
Ισχάος το0 ικχρ6νχ«>ς Νόμου, καί εντός περιόδου πέντβ ΙτΦν άπό της 
τοιαύτης ήμβρομηγίας* 

(Ι) δικοβιοΟχος συντάξιμος υπάλληλος δϊς δγ έχορηγήθη αόνται· 
ξις βάσει των nepl συντάξεως έν περιπτώσει καταργήσεως 
θέσεως ή αξιώματος διατάξεων, δυνάμει τής παραγράφου 
(α) τοΟ εδαφίου (1) τοΟ άρθρου 4, βίσέλθη ή έξακολουθβ 
νά παραμένη είς τήν ύπηρεσίαν τής Κοινοτικής Συνελεύ
σεως, είς τήν αρμοδιότητα τής οποίας περιήλθεν ή θέσις 
ή τό αξίωμα αύτοΟ κατ* έφαρμογήν του Συντάγματος, ή 
καταβολή τής προσθέτου συντάξεως τής χορηγούμενης αύ
τ φ δυνάμει τής παραγράφου ίβ) τοΟ ΚανονισμοΟ 26 τ&ν 
Κανονισμών Συντάξεων, θά παύση από τής τελευταίας τών 
ακολούθων δύο ημερομηνιών, ήτοι τής ημερομηνίας τής επο
μένης τής παρόδου τεσσάρων μηνών άπό τής ενάρξεως τής 
ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου ή άπό τής ημερομηνίας άφ' ής 
ήρξατο τήν τοιαύτη ν ύπηρεσίαν' 

(ii) δικαιούχος συντάξιμος υπάλληλος είς β ν έχορηγήθη άπο
ζημίωσις δυνάμει της παραγράφου (β) τοΟ εδαφίου ( Π τοΟ 
άρθρου 4, είσέλθη είς την ύπηρεσίαν ή έξακολουθή να πα
ραμένη είς τήν ύπηρεσίαν τής Κοινοτικής Συνελεύσεως είς 
τήν αρμοδιότητα τής Οποίας περιήλθεν ή θέσις ή τό αξ ίωμα 
αυτού κατ* έφαρμογήν του Συντάγματος , ούτος υποχρεού
ται νά έπιστρέψη είς τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατ ίας έν 
τω τρόπω τω καθοριζομένω ύπό του "Υπουργού, τό ε'ν τέ
ταρτον τής εις αυτόν χορηγηθείσης αποζημιώσεως ' 

(iii) δικαιούχος υπάλληλος τοΰ Ταμείου Προνοίας είς δν έχορη
γήθη άποζημίωσις δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 4 
ρίσέλθη fi έξακολουθή" νά παραμένη είς τήν ύπηρεσίαν τής 
Κοινοτικής Συνελεύσεως είς τήν αρμοδιότητα τής οποίας 
περιήλθεν ή θέσις ή τό αξ ίωμα αυτού κατ ' έφαρμογήν του 
Συντάγματος , υποχρεούται νά έπιστρέψη είς τήν Κυβέρνη
σιν τής Δημοκρατίας έν τω τρόπω τ ω καθοριζομένω ύπό 
του "Υπουργού, ποσόν ίσον προς τήν διαφοράν μεταξύ τής 
καταβληθείσης αύτω* αποζημιώσεως και του ποσού όπερ 
εύρίσκετο είς πίστιν αυτού παρά τω Τ α μ ε ί ο Προνοίας τήν 
15ην Αυγούστου 1960. 

6.—(1) Έ ά ν δικαιούχος συντάξιμος υπάλληλος άποθάνη κατά 
ή μετά τήν 16ην Αυγούστου 1960, και πριν 'Λ ενάσκηση τό δ ικα ίωμα 
επιλογής τό προνοούμενον έν έδαφίω (1) του άρθρου 4, θά θεωρήται 
ότι έπέλεξεν άποζημίωσιν δυνάμει της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (β) τοΟ προμνη
σθέντος εδαφίου, καΐ τό ποσόν τής καταβλητέας αποζημιώσεως θά 
καταβάλληται είς τους νομίμους προσωπικούς αυτού αντιπροσώ
πους : 

Νοείται δτι έάν τό καταβλητέον δυνάμει του άρθρου 16 τοΟ περί 
Συντάξεων Νόμου πρόσθετον χορήγημα είναι μείζον τοΟ ποσού της 
αποζημιώσεως, τό πρόσθετον τοότο χορήγημα θά καταβάλληται εις 
τους νομίμους προσωπικούς αύτοΟ αντιπροσώπους αντί αποζημιώ
σεως. 

(2) Έ ά ν δικαιούχος υπάλληλος τοΟ Ταμείου Προνοίας άποθάνη 
κατά ή μετά τήν 16ην Αυγούστου 1960, τό ποσόν τής καταβλητέας 
αύτφ αποζημιώσεως θά καταβάλληται είς τους νομίμους προσωπι
κούς «ύτοΟ αντιπροσώπους. 

7. Πδοσ πληρωμή γενομένη δυνάμει τών διατάξεων τοΟ παρόντος 
Νόμου βαρύνβι τό Παγιον ΤαμιΓον. 
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8 . "Απασαι αϊ πληρωμαΐ αϊ γενόμεναι δυνάμει τών διατάξεων τοΟ 'AwoAXflryii 
παρόντος Νόμου άπαλλάττονται του φόρου είσοδήματος τοΟ έπι&χλ· ***

,ο0
' 

λομένου συμφώνως τ φ περί Φόρου Εισοδήματος Νόμψ ή οίωδήποτβ | i ^ A ° ° 
έτέρω, εκάστοτε έν Ισχύΐ καΐ είς τήν έπιβολήν φόρου είσοοήματος 
άφορώντι, νόμω. 

9 . Ή Ισχύς τοΟ παρόντος Νόμου λογίζεται άρξαμένη άπό τής £*«<*»* 
16ης Αύγουστου 1960. ν\<ΐοχθο« 

■resO Μόμου. 

ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ο ΠΕΡΙ Α Π Ο Ζ Η Μ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1962 

("Αρθρον 4) 

ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

(Υποβάλλεται είς τριπλούν ουχί βραδύτερον της ) 

"Υπουργόν ΟΙκονομικών, 
Λευκωσία. 

Κύριε, 
Σύμφωνος ταΐς διατάξεσι του άρθρου 4 τοΟ περί 'Αποζημιώσεως 

Δικαιούχων Υπαλλήλων Νόμου του 1962, διά της παρούσης επιλέγω 
δπως λάβω— 

* σύνταξιν βάσει των περί συντάξεως έν περιπτώσει καταργήσεως 
θέσεως ή αξιώματος διατάξεων 

* άποζημίωσιν ύπό μορφή ν προσθέτου χορηγήματος. 

Τήν 15ην Αυγούστου 1960, κατεϊχον τήν συντάξιμον θέσιν ή αξίω
μα του 
παρά τω Τμήματι 

2. Γνωρίζω δτι έάν, μετά τήν πάροδον τεσσάρων μηνών άπό της 
ενάρξεως της Ισχύος τοΟ προμνησθέντος Νόμου καΙ εντός περιόδου 
πέντε ετών άπό της τοιαύτης ημερομηνίας, εΙσέλθω ή εξακολουθώ 
νά παραμένω είς τήν ΰπηρεσίαν της Έλληνικής/Τουρκικής Κοινο
τικής Συνελεύσεως, 

* ή πρόσθετος σύνταξις ήτις έχορηγήθη είς έμέ, δυνάμει τής 
παραγράφου (β) τοΟ ΚανονισμοΟ 26 τών Κανονισμών Συν
τάξεων θά παύση νά καταβάλληται είς έμέ* 

* τό £ν τέταρτον τής χορηγηθείσης βίς έμέ αποζημιώσεως επι

στρέφεται. 
Μετά τιμής, 

'Υπογραφή 
Πλήρες "Ονομα 
(Μέ κεφαλαία γράμματα) 

* Διαγράψατε τάς μή συναδούσας λέξεις. 
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ApnrEPQN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

15/8/1960 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

Συγτβλεοτής 
17.00 
16.93 
16,06 
16.79 
16*71 
16.63 
16.55 
16,46 
16.36 
16.26 
16.16 
16.05 
15.93 
15.80 
15.67 
15.54 
15.39 
15.24 
15.08 
14.90 
14.72 
14.53 
14.33 
14.12 
13.90 
13.66 
13.08 
12.49 
11.89 
11.26 
10.63 
9.97 
9.13 
8.27 
7.38 
6.48 
6.00 
5.76 
5.54 
5.32 
5.25 

Έιυπώθη Ιν τφ Ίυιιογραφβΐφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, IV ΛίυκρσΙα. 


