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Τροποποί-
ησις τοΰ 
Τρίτου 
Πίνακοςτοΰ 
βασικού 
Νόμου. 

3.—(α) Ή δευτέρα στήλη του Τρίτου Πίνακος του δασικού Νόμου 
υπό την επικεφαλίδα «Άπολάβαί κατά μήνα» αντικαθίσταται δια 
της ακολούθου : 

«'Απόλαβα! κατά μήνα 
£18 
£16 
£15 
£13». 

(β) Το Έλληνικόν κείμενον τής παραγράφου (1) του Τρίτου Πί
νακος του βασικο ί ΐΗΟ{*φ^(ώς εκτίθεται έν άρθρω 7 του Νόμου 16 
του 1962) διά τοΟ παρόντος'τροποποιείται διά τής προσθήκης τής 
λέξεως «δέν> αμέσως πρό'τής λέξεως «απαιτείται» (έν τή πρώτη 
γραμμή). 

Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό τής Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Συντάξεων Χηρών και 'Ορφανών (Είδικαί Διατάξεις) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1963, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται 
ύπό του Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου τής Δημοκροπίας διά δημοσιεύσεως 
είς την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκροσίας 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

ο 

44 τοΰ 1962. 

Τροποποί
ησις τοΰ 
άρθρου 5 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Κεφ. 314. 
43 τοΰ 1962. 

"Εναρξις 
Ισχύος. 

'Αριθμός 52 τοΟ 1963 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΦΑΝΩΝ ( Ε Ι Δ Ι Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ) ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1962 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συντάξεων 
Χηρών και 'Ορφανών (ΕΊδικαί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1963, και θά άναγινώσκηται όμου μετά του περί Συντάξεων 
Χηρών και 'Ορφανών (ΕΊδικαί Διατάξεις) Νόμου του, 1962 (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό δασικός'Νόμος»). 

2. Τό άρθρον 5 του βασικού Νόμου διά του παρόντος τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

(α) διά τής διαγραφής τών λέξεων «ενός έτους» έν τή τετάρτη 
και πέμπτη γραμμή τής παραγράφου (γ) του ώς άνω άρ
θρου και τής αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «τριών 
ετών», και 

(β) διά τής ένθέσεως τής ακολούθου επιφυλάξεως είς τό τέλος 
τής παραγράφου (γ) του ώς άνω άρθρου και προ τής ύπαρ
χούσης επιφυλάξεως τής αυτής παραγράφου : 

Νοείται δτι ουδεμία σύνταξις θά 'είναι πληρωτέα είς τους δικαιού
χους οιουδήποτε είσφορέως δστις έπέλεξεν δπως .παύση νά είσφέρη 
είς τό Ταμεΐον δυνάμει τών διατάξεων τοΟ δασικού Νόμου, και όστις 
ήθελεν αποθάνει εντός περιόδου δύο ετών από τής 14ης ' Ιουνίου 1963 
συμπεριλαμβανομένης, έκτος έάν ό νόμιμος προσωπικός αύτοΰ αντι
πρόσωπος ή οι δικαιούχοι αύτοΰ πληρώσωσιν είς τό Τρτμεΐον τάς 
συνεισφοράς τάς όποιας ό άποθοα/ών θά συνεισέφερεν είς τό Ταμεΐον, 
δυνάμει τών διατάξεων του περί Συντάξεων Χηρών κο;ί Όρφανών 
Νόμου, διά την περίοδον άπό τής 14ης 'Ιουνίου 1963 μέχρι τής προ
τεραίας του θανάτου του έάν δεν ειχεν επιλέξει δπως πρτύση νά είσφέ
ρη είς τό Ταμεΐον. 

3. Ή ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται άπό τής 14ης ' Ιουνίου 
1963. 

"Ετυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


