
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ' *Αρ. 309 της 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ 1 
Ό ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Συντάξεων Χηρών 

και 'Ορφανών (ΕΊδικαί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1964, τό κεί-
μενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγ
ματος. 

"Αριθμός 5 του 1964 
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 ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ως ό περί Συντάξεων Συνοπτικός 

Χηρών και 'Ορφανών (ΕΊδικαί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος τίτλος. 
του 1964, θά άναγινώσκηται δε ομού μετά του περί Συντάξεων Χη
ρών και 'Ορφανών (Είδικαί Διατάξεις) Νόμου τοΰ 1962 (έν τοις 44τοθΐ962 
εφεξής αναφερομένου ως «ό βασικός Νόμος»). 52τοθΐ963 

2. Τό άρθρον 3 τοΰ δασικού Νόμου διά του παρόντος τροποποιεί" Τροποποΐ
ται ως ακολούθως : ησιςτοΰ 

(α) Έν τέλει του εδαφίου (1) προστίθεται ή ακόλουθος έπι
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«Νοείται δτι ό Υπουργός Οικονομικών δύναται είς είδικάς 
περιπτώσεις νά έπιτρέψη δπως είσφορεύς δστις έπαυσε είσ
φέρων είς τό Ταμεϊον προ τής 1ης Αυγούστου 1962 δυνάμει 
τών διατάξεων τής παραγράφου (α) , (γ) ή (δ) του άρθρου 
14 του δασικού Νόμου, έπιλέξη εντός προθεσμίας καθοριζο
μένης κατά τό δοκούν ύπό του Υπουργού Οικονομικών, 
δπως παύση νά ε'ισφέρη είς τό Ταμεΐον' άμα τή ασκήσει τοΰ 
τοιούτου δικαιώματος επιλογής ό είσφορεύς θεωρείται δτι 
έ'παυσεν είσφέρων είς τό Ταμεΐον από τής 1ης Αυγούστου 
1962.»· 

(δ) (ϊ) Έν τω Έλληνικώ κειμένω έκ τοΰ εδαφίου (3) (έν τή 
πέμπτη γραμμή) διαγράφονται αϊ λέξεις «ενός έτους» και 
αντικαθίστανται διά τών λέξεων τριών ετών». 

(ii) Έν τω Τουρκικώ κειμένω έκ τοΰ εδαφίου (3) (έν τή δευ
τέρα γραμμή) διαγράφονται αϊ λέξεις και αριθμοί <··ΐη Αυ
γούστου 1962 και άντικαθίστανται διά τών λέξεων «μετά 
τήν λήξιν τριώ\ ετών άπό τής ενάρξεως τής ίσχύος τοΰ πα
ρόντος Νόμου . 

Ττ ι .  τώβ η tv jQ> Γ(π*ο\ραφε«.> τηι. Κιπφιηκης Δημοκρατ ίας, έν ΛευκωσΙςι. 
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