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ΤοΟ Προέδρου της Δημοκροττίας ύπογράψαντος την 8ην Φεβρουαρίου 1964, 
τόν παρόντα Νόμον της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, δημοσιεύεται 
οΰτος συμφώνως τω "Αρθρω 104 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
"Αρχικός 
Νόμος 
4 / 1 9 6 2 . 

Άντικατά
στασις 
παραγράφου 
(2 ) τοΰ 
άρθρου 24. 

Αριθμός 4 του 1964 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙ 

ΔΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
ΑΥΤΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) 1963. 

1. Ό παρών Νόμος θά καλήται ό περί Ταμείου Συντάξεων και 
"Εκτάκτων Επιδομάτων των έκ των πεσόντων και των θυμάτων του 
'Αγώνος εξαρτωμένων και των αναπήρων αύτου (Τροποποιητικός) 
1963, και θά άναγινώσκηται όμου μετά του ομωνύμου Νόμου 4/1962 
έν τοΐς έπομένοις καλουμένου Άρχικοΰ Νόμου. 

2. Ή παράγραφος (2) του άρθρου 24 τοΰ Αρχικού Νόμου αντικα
θίσταται ύπό της ακολούθου : 

«(2) Επίδομα δι' άνωτάτην έκπαίδευσιν παρέχεται εις τους 
κατά πι^ράγραφον (1) δικαιούχους, οΐτινες έχουσι βαθμόν απολυ
τηρίου κοινοτικού σχολείου μέσης εκπαιδεύσεως με δαθμόν τουλά
χιστον λίαν καλώς και διαγωγήν κοσμιωτάτην και συνίσταται εις 
πλήρη ή μερικήν ύποτροφίαν. Το επίδομα παρέχεται κατ' αΐτησιν 
του δικαιούχου και κατά τά λοιπά διέπεται ύπό του Νόμου περί 
Υποτροφιών». 

Του Προέδρου της Δημοκρατίας ύπογράψαντος την 8ην Φεβρουαρίου 1964, 
τόν παρόντα Νόμον της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, δημοσιεύεται 
οδτος συμφώνως τω "Αρθρω 104 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

ΑΟξησις 
άριθμοΰ 
διδασκάλων 
είς 2020 
άνευ 
αυξήσεως 
δαπανών. 

'Αριθμός 5 του 1964 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1963 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) 1963. 

1. Ό παρών Νόμος θά καλήται ό περί Προϋπολογισμού 1963 
(Τροποποιητικός) 1963 και θά άναγινώσκηται όμου μετά του Νόμου 
1/1963 έν τοΐς έπομένοις καλουμένου 'Αρχικού Νόμου. 

2. Οί έν τή πέμπτη στήλη, ύποκονδύλια (5) και (6) του άρθρου 
1 τοΰ Κεφαλαίου 5 τοΰ Πίνακος 'Εξόδων τοΰ Άρχικοΰ Νόμου, αριθ
μοί θέσεων διδασκάλων και διδασκαλισσών διά τό 1963 αυξάνονται 
άπό 1,314 και 688 είς 1,329 και 691 αντιστοίχως άνευ αυξήσεως τής 
έν τή έβδομη στήλη αντιστοιχούσης είς £καστον αριθμόν δαπάνης. 

Έτυπώθη έν τώ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


