
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 725 της 16ης ΜΑΙΟΥ 1969 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Ταμείου Προνοίας τών Κυβερνητικών 'Υπαλλήλων (Διάλυσις) Νόμος 

τοΟ 1969 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 33 του 1969 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ταμείου Προνοίας Συνοπτικός, 

τών Κυβερνητικών Υπαλλήλων (Διάλυσις) Νόμος του 1969. τίτλος. 
2. "Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη 'Ερμηνεία. 

διάφορος έγνοια— 
«καταθέτης» σημαίνει Κυβερνητικών ύπάλληλον δστις καταθέτει 

είς τό Ταμεΐον καΐ περιλαμβάνει Κυβερνητικόν ύπάλληλον όστις 
υπήρξε καταθέτης είς τό Ταμεΐον αλλ' έπί τω διορισμώ του είς συν
τάξιμον θέσιν ήσκησε τήν έκλογήν (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 
18 τοΟ Νόμου. 

«Νόμος» σημαίνει τόν περί Ταμείου Προνοίας τών Κυβερνητικών Κεφ. 308. 
Υπαλλήλων Νόμον καΐ περιλαμβάνει τους δυνάμει τοΟ άρθρου 21 ΔευτεΡ°γενής 
του Νόμου έκδοθέντας Κανονισμούς. Τ Ο ^ Ι ? 1 " " 

«Ταμεΐον» σημαίνει τό ύπό τοΟ Νόμου Ιδρυθέν Ταμεΐον Προνοίας, σ. 649, 
'Επίσημος 
ΈφημερΙς 
τής Δημοκρα
τίας 
Παράρτημα 
Τρίτον ·. 
30.3.1967. 

8.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2), τό Ταμεΐον Διάλυσις 
διαλύεται άπό τής 1ης 'Ιανουαρίου 1969, και— Ταμείου. 

(α) παν ποσόν εύρισκόμενον είς πίστιν οιουδήποτε καταθέτου 
καΐ συνιστών τάς καταθέσεις αυτού" επιστρέφεται είς τόν 
καταθέτην 

(β) παν ποσόν εύρισκόμενον είς πίστιν τών καταθετών και συ
νιστών τάς καταθέσεις τής Κυβερνήσεως (bonuses) έπιστρέ 
φεται είς τό Πάγιον Ταμεΐον τής Δημοκρατίας" 

(545) 
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Έκλογαί . 

'Επίσημος 
ΈφημερΙς 
τής Δημο
κρατίας. 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
30.3 .1967. 

Ή Δημοκρα
τία υπεύθυνος 
διά τά 
ωφελήματα 
του Ταμείου 
δι" ώρισμέ
νους κατα
θέτας. 

Κατάργησις 
toO Κεφ. 308. 

(γ) παν άλλο ποσόν, παραμένον είς τό Ταμείο ν μετά τάς είς τάς 
παραγράφους (α) και (β) του παρόντος εδαφίου άναφερο
μένας πληρωμάς περιέρχεται είς τό' Πάγιον Ταμεΐον της 
Δημοκροπίας. 

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 8 του Νόμου, τόκος 
μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1968 έπί τή βάσει του επιτοκίου του καθο
ρισθέντος διά τό έτος 1967 θα πιστωθή έπί του όλικου ποσού έκα
τέρας των καταθέσεων του ευρισκομένου είς πίστιν έκαστου κατα
θέτου κατά τήν πρώτην ήμέραν του έτους 1968 και θά άποτελέση 
μέρος αυτής.. ■ „ , 

(3) Παν ποσόν έπιστραφέν δυνάμει τής παραγράφου (α) του εδα
φίου (1) δέν υπόκειται είς φόρον εισοδήματος. 

4.—(1) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 
18 του Νόμου, πας καταθέτης δστις ήσκησε τήν έκλογήν (β) τήν άνα
φερομένην είς τό εδάφιον (1) του ρηθέντος άρθρου δύναται, δι' έγ
γραφου επιδιδομένου είς τόν Γενικόν Λογιστήν εντός δύο μηνών άπό 
τής δημοσιεύσεως τού παρόντος Νόμου, νά άνακαλέση τήν έκλογήν 
αύτου καί νά άσκηση τήν έκλογήν (α) τήν άναφερομένην είς τό εδά
φιον (1) του ρηθέντος άρθρου; 

(2) Ανεξαρτήτως τών διατάξεων της παραγράφου (3) τοΟ Κανο
νισμού 3 ώς οδτος εκτίθεται είς τόν Κανονισμόν 2 (β) τών περί Τα
μείου Προνοίας Κυβερνητικών Υπαλλήλων (Τροποποιητικών) Κανο
νισμών του 1967, πάς καταθέτης δστις ήσκησε τήν έκλογήν τήν άνα
φερομένην εις τήν παράγραφον (2) του ρηθέντος Κανονισμού καί 
όστις επιθυμεί νά διατήρηση έν Ισχύϊ τήν ρηθεΐσαν έκλογήν οφείλει 
νά είδοποιήση έπί τούτω τόν Γενικόν Λογιστήν δι* έγγραφου επιδι
δομένου είς αυτόν εντός τριών μηνών άπό της δημοσιεύσεως του 
παρόντος Νόμου καί έν τοιαύτη περιπτώσει ή σύντάξις αύτου θά ύπο
λογίζηται έπί τή βάσει ενός έξακοσιοστοΟ εξηκοστού τών συνταξί
μων απολαβών του δι* Μκαστον συμπεπληρωμένον μήνα τής συντα
ξίμου υπηρεσίας του. 

5. Παν ποσόν εύρισκόμενον κατά τήν ήμερομηνίαν διαλύσεως του 
Ταμείου είς πίστιν οίουδήποτε καταθέτου δστις ήσκησε τήν έκλογήν 
(β) τήν άναφερομένην εις τό εδάφιον (1) του άρθρου 18 τοΟ Νόμου 
καί δστις δέν ήθελεν άνακαλέση τήν τοιαύτην έκλογήν δυνάμει τοΟ 
εδαφίου (1) του άρθρου 4 τοΟ παρόντος Νόμου θά άποτελη εύθύνην 
της Δημοκρατίας καί θά καταβληθη, όμου μετά ετησίου τόκου προς 
τέσσαρα έπί τοις εκατόν, είς τόν καταθέτη ν έπί τη αποχωρήσει του 
έκ τής δημοσίας υπηρεσίας ύφ* οιασδήποτε περιστάσεις ή, έν περι
πτώσει θανάτου αύτου πρό της αποχωρήσεως του, εις τόν νόμιμον 
προσωπικόν άύτοΟ άντιπρόσωπον. 

6. Τηρουμένων τών διατάξεων τοΟ άρθρου 4 του παρόντος Νόμου 
ό περί Ταμείου Προνοίας τών Κυβερνητικών Υπαλλήλων Νόμος κα
ταργείται άπό τής 1ης "Ιανουαρίου 1969. 


