
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ 'Αρ. 584 της 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1967 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Ταμείου Συντάξεων Χηρών και 'Ορφανών (Διάλυσις) Νόμος τοϋ 

1967, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατ ίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 35 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ Δ 1 Α Λ Υ Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΩΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ω ς ακολούθως : 

1. Ό π α ρ ώ ν Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ταμείου Συντάξεων Συνοπτικός 
Χηρών και 'Ορφανών (Διάλυσις) Νόμος του 1967. τίτλος. 

2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος έννοια— 

«είσφορεύς» σημαίνει τόν ε'ισφέροντα εις το Ταμε ΐον και περι
λαμβάνει πρόσωπον το όποιον έπαυσε να είσφέρη ε'ις το Ταμεΐον 
δυνάμει τών διατάξεων της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (α) ή ( γ ) τοΰ άρθρου 
14 του Νόμου* ! 

«Νόμος» σημαίνει τόν περί Συντάξεων Χηρών και 'Ορφανών Νό κεφ. 314. 
μον και περιλαμβάνει πάντα άλλον Νόμον σχετιζόμενον προς 43 τοϋ 1962 
αυτόν" 44 τοϋ 1962 

 Γ  . , « , ~ ^,, ,_. Λ , ^. _ ^ , 52 τοΰ 1963 
«Ταμεΐον» σημαίνει το υπο του Νομού ιδρυθέν Ταμεΐον Συντα 5 τοϋ 1964 

ξεων Χηρών και 'Ορφανών. 28 τοϋ 1965 
37 τοϋ 1966 
74 τοϋ 1966. 

3 . Τηρουμένων τών διατάξεων τών άρθρων 4 και 6 του παρόντος Διάλυσις 
Νόμου το Ταμεΐον διαλύεται από της 1ης Σεπτεμβρίου 1967 και πάν Ταμε'°υ· 
ποσόν εις πίστιν τοΰ Ταμείου μεταφέρεται είς τό Πάγιον Ταμεΐον 
της Δημοκρατίας . 

4.—(1) Πας είσφορεΰς πολίτης της Δημοκροπίας δύναται, εντός Επιστροφή 
τεσσαράκοντα πέντε ήμερων άπό της ημέρας ενάρξεως της 'ισχύος εισφορών, 
του παρόντος Νόμου, δι' έ γ γ ρ α φ ο υ αύτου ειδοποιήσεως απευθυνό
μενης προς τόν Γενικόν Λογιστήν νά ζητήση δπως παύση νά θεω
ρήται ώς είσφορεύς άπό της 1ης Σεπτεμβρίου 1967 και δπως έπι
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52 τοϋ 1963. 

Αϋξησις 
συντάξεων 
χηρών και 
ορφανών. 

στραφώσΐν εις αυτόν α ϊ είσφοραί αύτοΰ, εν τοιαύτη δε περιπτώσει επι
στρέφεται εις αυτόν, ή εν περιπτώσει θανάτου αύτοΰ, εις τόν νόμιμον 
προσωπικόν άντιπρόσωπον αύτου, το όλικόν ποσόν των εισφορών 
αύτοΰ μέχρι της 31ης Αυγούστου 1967 ομού μεθ' άπλοΟ τόκου προς 
τρία τοις εκατόν κατ' έτος μέχρι της ημέρας ταύτης, υπολογιζόμε
νου δι' εκαστον έτος επί του ολικού ποσοΰ τών εισφορών αϊ όποΐαι 
ευρίσκονται καταχωρημένοι εϊς τόν λογαριασμόν αύτοΰ κατά την 
πρώτη ν ήμέραν του έτους δια το όποιον ό τόκος εΐναι πληρωτέος. 

(2) Το όλικόν ποσόν τών εισφορών εις το Ταμεΐον οιουδήποτε Κυ
πρίου είσφορέως ό όποιος απεβίωσα προ της 1ης Αυγούστου τοΰ 
1962 και τοΰ οποίου ή χήρα ή τά ορφανά λαμβάνουν σύνταξιν εκ 
τοΰ Ταμείου κατά την ήμέραν ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος 
Νόμου ώς και το όλικόν ποσόν τών εισφορών τών καταβληθεισών 
ύπό τοΰ νομίμου προσωπικοΰ αντιπροσώπου οιουδήποτε είσφορέως 
δυνάμει της επιφυλάξεως τού άρθρου 2 τοΰ περί Συντάξεων Χηρών 
και 'Ορφανών (Είδικαί Διατάξεις) (Τροποποιητικού) Νόμου τοΰ 
1963 επιστρέφεται εις τόν νόμιμον προσωπικόν άντιπρόσωπον ή δι
καιοΰχον αύτοΰ μεθ' άπλοΰ τόκου προς τρία τοις εκατόν κατ' έτος 
μέχρι της ημέρας ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, τοΰ 
τόκου υπολογιζόμενου κατά τόν αυτόν τρόπον ως προνοείται ε'ις το 
εδάφιον (1). 

(3) Πάν ποσόν έπιστραφέν επί τή βάσει τών αμέσως προηγουμέ
νων εδαφίων δεν υπόκειται εις φόρον εισοδήματος. 

5.—(1) Αϊ κατά την 31 ην Αυγούστου 1967 καταβαλλόμενοι έκ τοΰ 
Ταμείου συντάξεις εις χήρας ή ορφανά Κυπρίων είσφορέων αυξάνον
ται άπό της 1ης Σεπτεμβρίου 1967 ώς ακολούθως : 

(α) Έάν ή καταβαλλομένη ετησία σύνταξις δέν ύπερβαίνη τάς 
εκατόν λίρας, κατά πεντήκοντα τοις εκατόν, ύπό τόν δρον 
δτι ή ούτως ηύξημένη σύνταξις δέν θά είναι μικρότερα τών 
έβδομήκοντα οκτώ λιρών 

(β) Έάν ή καταβαλλομένη ετησία σύνταξις ύπερβαίνη τάς εκα
τόν λίρας, κατά τριάκοντα τρία και έν τρίτον τοις εκατόν, 
ύπό τόν δρον δτι ή οϋτως ηύξημένη σύνταξις δέν θά εΐναι 
μικρότερα τών εκατόν πεντήκοντα λιρών. 

(2) Χήρα λαμβάνουσα κατά τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1967 σύνταξιν 
ηύξημένην δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) δύναται νά έκλέξη ανεκκλήτως 
δι' εγγράφου απευθυνόμενου προς τόν Γενικόν Λογιστήν ουχί άργό
τερον της 30ης Νοεμβρίου 1967 δπως λάβη, αντί συντάξεως, έφ' άπαξ 
ποσόν ϊσον προς τήν έτησίαν σύνταξιν αυτής πολλαπλασιαζόμενη ν 
επί τόν κάτωθι έκτιθέμενον συντελεστήν ό όποιος αντιστοιχεί προς 
τά συμπεπληρωμένα έτη της ηλικίας αυτής κατά τήν Ιην Σεπτεμ
βρίου 1967 : 

Η λ ι κ ί α χήρας Συντελεστής 

Μέχρι 35 ετών 
"Ανω τών 35 και μέχρι 45 ετών 
"Ανω τών 45 κα ι μέχρι 55 ετών 
"Ανω τών 55 ετών 

15 
12 
9 
6 

'Η Δημοκρα
τία υπεύθυνος 
διά συντάξεις 
καταβαλλό
μενος έκ τοΰ 
Ταμείου. 

6. Πάσα σύνταξις καταβαλλομένη έκ τοΰ Ταμείου κατά τήν 31 ην 
Αυγούστου 1967 ή καταβλητέα συμφώνως τω Νόμω μετά τήν ήμερο
μηνίαν ταύτην ώς κα ι πάσα αϋξησις συντάξεως ή έφ ' άπαξ πληρωμή 
καταβλητέα δυνάμει τοΰ άρθρου 5 τοΰ παρόντος Νόμου αποτελεί 
εύθύνην της Δημοκρατίας και καταβάλλεται έκ τοΰ Παγίου Ταμείου 
αυτής. 


