
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Ά ρ . 88 τής 8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Π 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩ.Σ 

Του Προέδρου τής Δημοκρατίας ύπογράψαντος τήν 31 ην Αυγούστου, 1961, 
τον παρόντα Νόμον της "Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, δημοσιεύεται 
ούτος συμφώνως τω "Λρθρω 104 τοΰ Συντάγματος . 

'Αριθμός 13 του 1961. 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡί ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ. 

1. Ό παρών νόμος θά καλήται ό περί 'Υποτροφιών Νόμος, 1961. Συνοη-πκ.ν 
•Πιλο'.. 

2 . Έ ν τω παρόντι νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου σαφώς προ 'tpi'Mvu.i. 
κόπτη άλλο τι— 

^Επιτροπή , σημαίνει έπιτροπήν της Συνελεύσεως. 
«Μέλος της 'Ελληνικής Κοινότητος^· σημαίνει πρόσωπον ανήκον 

κατά τό Σ ύ ν τ α γ μ α είς τήν "Ελληνικήν Κοινότητα. 
«Συνέλευσις» σημαίνει τήν Ελλην ικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν. 
«Ταμεΐον.-> σημαίνει τό Ταμεϊον Υποτροφιών. 

3.—(1) Προς παροχήν υποτροφιών είς μέλη της Ελλην ικής Κοι- "ίδρυσις. 
νότητος δυνάμει του παρόντος νόμου, Ιδρύεται Ταμεΐον Ύποτρο οκοτιώς, πύροι 
φιών. «°ι προ

λ
ϋτι°· 

τ λογιομος 
(2) Τό Ταμεϊον επιχορηγείται έκ του . παγ ίου ταμείου τής Συνε too Ταμείου. 

λεύσεως. 
(3) Είς τό Ταμεΐον κατατίθεται πάσα δωρεά, κληροδότημα, συνει

σφορά ή συνδρομή προς τό Ταμεΐον, παν χρηματικόν ποσόν προερχό
μενον έκ τής κατά νόμον παύσεως ή αναστολής εγκεκριμένης άιιο 
τροφίας, π ά σ α άποζημίοίσις διά παράβασιν των δυνάμει του παρόν 
τος νόμου συναπτομένων συμβάσεων και πάν δ,τι διά κοινοτικού 
νόμου δέον να κατατίθεται εις τρΟτο. 

(4) Τό ταμεΐον αποτελεί χωριστόν ταμεΐον τής Συνελεύσεως και 
ή κάτάστασις αύτοΟ δείκνυται κεχωρισμένως είς τόν έτήσιον προϋ
πολογισμόν καΐ άπολογισμόν τής Συνελεύσεως. 

(37) 
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Διαχβ(ρΐ<«ς 
Ταμφυ. 

Έπιφαρύν

σδίς ΤοψεΙου, 

ύηΛ ϋρον. 

"Ελεγχος 
Ταμείου. 

"Υποτροφίαι 
ε!ς μέλη τής 
"Ελληνικής 
Κοινότητος. 

Διοι5ικθ!'(<ι 
ιιαροχής 
Γ»ιοτροψ'.<">ν. 

ΒοαικοΙ 
ΐΓροϋϊΓοθίαΕίς 
■παροχής 
υποτροφιών. 

'ΛρμοδιΛτης 
Ίιιιτροιιής 
·|·:ιιιΑ·;>γΓ|ί. 
και Διοική
οΓ.ως ιιρύς 
έλεγχαν καΐ 
ίγκρισιν 
Λτίοφάαβων. 

Καθορισμός 
ττοοοοτων 
μαθητών 
Μέσης'Εκ
παιβεύσεως 
et$ οΟς θα 
ιιαρέχηται 
υποτροφία. 

ΎηοτρόφΙαι 
και επίδομα 
έκτταιδεύ
σβως. 

ΠροΰΝοθΛ·· 
σ«ις παροχής 
υποτροφίας. 

4» Α,υαχεφίστής τοΟιΤαμ&ΙΡΜ εΪΥ<Χ< ή 'Επιτροπή ΟΙκονομικών ένερ* 
γοΟοφ δυνάμει τ$ν εγκεκριμένων αποφάσεων τής 'Επιτροπής Παι
δείας καί χρησιμοποιούσα δ,ιά τάς άνάγκας τής διαχειρίσεις τό;ς 
ύ·πΕηρ^ο(ος της Σμν?λεύ'ΐ£76<ας. · 

5, Τό Ταμεΐον χρεο,Οτοη διά τών εγκεκριμένων κατά νόμον ύπο
τροφών και πάσης εγκεκριμένης δαπάνης διαχειρίσεως, 

6, Πάσα. προς τό, Ταμεΐον δωρεά Οπό δρον, συνιστςϊ ίδιον κονδύ
λιον toO Ταμείου, έφ* δσον τοΟτο απαιτείται ιτρός έκπλήρωσιν τοΟ 
δρου τής δωρεάς. Περί αποδοχής ή μή δωρεάς ύιτό δρον αποφασίζει 
ή 'Επιτροπή "Επιλογής καΐ Διοικήσε(ος. 

7, Τό Ταμεΐον ελέγχεται ύπό τοΟ Γραφείου Έλεγχου της Συνε
λεύσεως. 

ΓΕΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
β. Ή Συνέλευσις παρέχει έκ του Ταμείου πλήρεις ή μερικάς υπο

τροφίας, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος νόμυυ, προς μέλη 
της 'Ελληνικής Κοινότητος. 

9. Αι. ύποτροφίαι παρέχονται, άποφάσει της 'Επιτροπής Παιδείας 
βάσει, προτάσεων τών εΙδικώς δι" έκάστην περίπτωσιν όριζομ£νο>ν 
>Ίν τω ιιαρύντι νόμο άρμοδίω\' δ·ά τήν επιλογήν σωμάτων. 

)(). Αι. ύποτροφίαι παρέχονται εις άπορους ή άδυνατουντας οικο
νομικώς νά λάδωσιν μέσην, άνωτέραν και ανωτάτη ν έκπαίδευσιν, 
έφ* οοον ούτοι επιδεικνύουν Ικανοποιητικήν σχυλικήν ή επιστημο
νικής, τεχνικήν ή καλλιτεχνικών έπίδοσιν και είναι άνεπιλήπτου 
ήθους. 

"Π. "Απασαι αϊ δυνάμει ίου παρόντος νόμου λαμΦαιόμεναι ύπόιής 
Επιτροπής Παιδείας αποφάσεις ως και πάσα ι αϊ πράξεις διαχειρί
σεως και αποφάσεις της Επιτροπής Οικονομικών υπόκεινται είς τόν 
έ'λεγχον και τήν βγκρισιν τής 'Επιτροπής 'Επιλογής καΐ Διοικήσεως. 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ ΔΙΑ ΣΧΟΛΑΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
12. Ή Συνέλευσις μετ' είσήγησιν τών Επιτροπών Παιδείας καί 

Οικονομικών καθορίζει δι" αποφάσεως της, πρό τής λήξεως τής τα
κτικής συνόδου τό επί του συνόλου τών μαθητών σχολών Μέσης 'Εκ
παιδεύσεως ποσοστόν τών μαθητών είς ους θά δοθη πλήρης υποτρο
φία ώς και τό ποσοστόν τών μαθητών είς οΟς θά δοθή μερική υπο
τροφία κατά τό έπόμενον σχρλικόν Ετος. Τά ποσοστά ταΟτα τη
ροΟνται έΐς πάντα τά σχολεία καί κατά τάξεις. 

13. Τό ύπό τοΟ νόμου περί Ταμείου Συντάξεων παρεχόμενον είς 
τους ιίΧηγέντάς k a t a τόν αγώνα επίδομα εκπαιδεύσεως εΐναι άνε
ξάρτητον τών ώς όίνω ποσ'όςττών. 

Ϊ 4 . "Ινα μαθητής λάβη ύποτροφίαν δ£ον όπως : — 
(<χ) £χ$ διαγωγή ν κόσμιωτάτην, καί 
(<δ) £χρ ελάχιστον γενικόν βα,θμόν δεκαεπτά (17) διά πΛήρη 

OTtoT|bo<&(qty ή δεκατέσσαρα (14) Οιά μελική ν ύποτρόφίαν, 
λαμβανομένου 4>ς· Hp\if\fiov τ<*0. kcrt# τό τίρόηγόύμ^νον βτος 
γενικοΟ βόίθμο,Ο ή δι& τους πρωτοετείς τοί) βαθμόυ τών είσα
γαγ ικφν ΐζετφτεων κα;1 του πρώτου διμήνου* "Η μερική 
ύτίοτρόφίο: l£ ενός δεύτερον κάΙ ί ζ ενός τρίτου κ<χτοη%εται 
αναλόγως; toO ίαθμοΟ <£ttopt«<. 
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1 5 . Οι κατάλογοι τών υποτρόφων καταρτίζονται ύιτό t o o οΙκείου Άρμο&ιότης 
καθηγητικού συλλόγου και εγκρινόμενοι ύπό της οίκείας σχολικής κ«θηνητικων 
εφορείας αποστέλλονται προς τήν Έπιτροπήν Παιδείας. Σχολών" 

Μέοης "Εκ

παιδεύσεως. 
8 6. Αϊ οικΑροφίαι εις σχολάς Μέσης Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς εΐναι μονοε ήεριεχόμενον 

ι"0ς οιαρκείας και συνίστανται ;— πλήρων καΐ 
μερικών 

(α) αί ιιέν πλήρεις, εις ά π α λ λ α γ ή ν έκ των δαπανών είς δίδακτρα υποτροφιών 
και 2(ς παροχή ν δωρεάν διδακτικών βιβλίων, βίςσχολάς 

Λ Μέοης 'Εκ

(0;) αί 6έ μερικαί, είς α π α λ λ α γ ή ν του υποτρόφου έκ του ήμίσεος πσΛδεύσεως. 
ή ΊΟΓ> ένος τρίτου των δαπανών είς δίδακτρα και είς παροχήν 
δωριάν διδακτικών βιβλίων. 

^'7. Ί.άν υ..<Ίτρο<ι· ·■· επιδεικνύει διαρκουντός του σχολικού έτους Στέρησις 
■·',..·)'·;.. ουχί KOC\ ν..>τάτην ί) έξακολουθητικώς μή Ικανοποιητική ν υποτροφίας. 
£.; s HI' αποστερείται της υποτροφίας, της περί τούτου αποφάσεως 
λαμβανομένης κατά τήν αυτήν διαδικασίαν ώς και διά τήν άπονο μ ή ν. 

ΥΠΟΊΡΟΦΙΑ1 ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
SiJ. Ή Συνέλευοις μετ' είσήγησιν τών 'Επιτροπών Παιδείας και Καθορισμός 

Οικονομικών καθορίζει δι' αποφάσεως της πρό της λήξεως της τακτι ■"«οχχ'τοΟ 
κής συνόδου τύ ποσοστό ν τών σπουδαστών της Παιδαγωγ ικής Ά κάδη |'α !Γω* 
μίας είς ους θά δοθή κατά τό έπόμενον σχολικόν έτος υποτροφία, έπί κ;,ς Άκαδη
τή βάσι:ι τών εις διδασκάλους αναγκών της έκτιαιδεύσεως. μίας είς οθς 

θα τιαρίχηται 
υποτροφία'. 

J 9 . Αί ύποτροφίαι είς τήν Παιδαγωγ ικήν Ά κ α δ η μ ί α ν παρέχονται Άρμοό.όοις 
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου σπουδαστοΰ, συνοδευομένης ^«0ιΐΥ'ΐτι

' , ι ο . .   κου Σ^λΛ.όν"ν 
υπο των αναγκαίων προς διαπιστωσιν τής απορίας πιστοποιητικών Π ο . , 5 α γ ω γ ι . 
και απευθυνόμενης προς τον Καθηγητικόν Σύλλογον , δστις είναι τό κής "Λκα
άρμόδιον προς επιλογήν σώμα. ο^μίσς. 

2 0 . Ό Καθηγητικός Σ ύ λ λ ο γ ο ς μετά τήν υποβολή ν τής κατ' άρθρον Τρόπος 
19 αιτήσεως και βάσει τών αποτελεσμάτων τών ε ισαγωγ ικών έξετά £,Γ'λ°ΥΠ':· 
σεων επιλέγει τους είς έπίδοσιν καλυτέρους και αποστέλλει κατάλο
γοι/ τούτων προς τήν Έπιτροπήν Παιδείας. 

2 1 . " ί να σπουδαστής λάβη ύποτροφίαν δέον δπως :— ιΐροοποθέ
ι \ χ - a r i n Λ · χ 'R σεις παροχής 
(α) εινατ εκ των κατ άρθρον 20 καλυτέρων εις έπίδοσιν, υποτροφίας. 
(β) έχη δ ιαγωγήν κοσμιωτάτην είς τό άπολυτήριον της σχολής 

Μέσης Εκπαιδεύσεως , έξ, ής προέρχεται, και 
( γ ) δεσμεύηται, δπως υπηρέτηση ώς διδάσκαλος κατά τους Κα

νονισμούς τής Παιδαγωγ ικής 'Ακαδημίας. 

2 2 . Αί ύποτροφίαι είς τήν Παιδαγωγικήν Ά κ α δ η μ ί α ν είναι μονοε Περιεχόμενον 
τους διαρκείας καΐ συνίστανται :— πλήρων καΐ 

(α) αϊ μέν πλήρεις, είς μηνιαίαν καταβολήν είς τόν υπότροφο* τ ρ 0φ ΐ ω ν 6 ι ς 
ποσοΟ καλύπτοντος, κατά τήν κρίσιν τής 'Επιτροπής Οίκο Παι&αγω
νομικών, τάς δαπανάς συντηρήσεως του υποτρόφου, γικήν ·ΑΚΟ> 

(β) αϊ δέ μερικαί, είς μηνιαίαν καταβολήν είς τόν ύπότροφον, 
ποσού καλύπτοντος, κατά τήν κρίσιν τής 'Επιτροπής Οίκονο
μικών, τό ήμισυ τών δαπανών συντηρήσεως τοΟ υποτρόφου. 

2 3 . 'Εάν υπότροφος επιδεικνύει διαρκοΟντος τοΟ σχολικού* £τους Στέρηοις 
δ ι α γ ω γ ή ν ουχί κοσμιωτάτην ή έξακολουθητικώς μή Ικανοποιητική ν υποτροφίας. 
έπίδοσιν αποστερείται τής υποτροφίας, τής περί τούτου αποφάσεως 
λαμβανομένης κατά τήν αυτήν διαδικασίαν ώς κάΙ δΐά τήν άπόνομήν. 
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J S S * ^ %$&0Κ ^Od^^Vf.#$WAM *Φ m9&m><l.νόμοΜ εγγεγραμμένη εις 
■tocoGc τήν Πο:ι$αγωγικήν 'ΜαδημΙαν οπφυδαστ,αΐ βφ. απολαύουν.ΐϊής υπο

τροφίας, ήτις π^ρείχβτο μέχρι τοΟδε. 

ΐικοΟ 3Ε«μ», 
Φουλ(ου, 

Προκήρυζις 
υποτροφιών; 

Έζβταατικ^ 
Έιίτροτίή 
'Υποτροφιών. 

Διαδικασία 
έτιιλογί)ς. 

Προϋποθέ

σεις παροχής 
υποτροφίας. 

ΠερίΕχόμενον 
υποτροφιών 
εξωτερικοί). 

Μεταβατική 
Biiirte^^. 

ΒΙς notour 
παρίχονται 
φποτροφίαι 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ ΔΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ 
2 5 . ΑΙ ύποτροφίαι είς τό εξωτερικών απονέμονται δι* Αποφάσεως 

τής Επιτροπής Παιδείας ήτις λ<*μ®άνει υπ° όψει τάς εισηγήσεις K0CV 
τα πορίσματα τοΟ 'Ε,κπαιδςυτικοΟ Συμβουλίου καΐ του ΓραΦ&Ιου 
Παιδείας έπί τών είς επιστήμονας καΐ τεχνικούς αναγκών τής νήσου. 

26. Ό αριθμός τών παρασχβθησομένων κατ' έτος υποτροφιών, ol 
δροι καΐ άλλαι απαραίτητοι λεπτομέρειαι δημοσιεύονται έν προκη
ρύξει είς τόν ήμερήσιον τύπον. 

27 . ΟΙ υποψήφιοι υποβάλλονται είς γραπτάς καΐ προφορικάς εξε
τάσεις υπό εξεταστικής επιτροπής καλούμενης «'Εξεταστικής 'Επι
τροπής Υποτροφιών» καΐ συγκειμένης έκ πέντε ανωτέρων εκπαιδευ
τικών οριζομένων εκάστοτε ύπό τής 'Επιτροπής 'Επιλογής καΐ Διοι
κήσεως προτάσει τής Επιτροπής Παιδείας. ΟΙ υποψήφιοι εξετάζονται 
άναγκαίως καΐ έπί τής γλώσσης τής ξένης χώρας, είς ήν θά μετα
Φώσι διά σπουδάς. 

28. Ή "Εξεταστική 'Επιτροπή "Υποτροφιών υποβάλλει προς τήν 
Έπιτροπήν Παιδείας κατάλογον τών διαγωνισθέντων μετά τών απο
τελεσμάτων τών εξετάσεων καΐ προτείνει τους έπιτυχόντας. Ή 
'Επιτροπή Παιδείας αποφασίζει, περί τοΟ τίνες έκ τών επιτυχόντων 
θά λάδωσιν ΰποτροφίαν. 

29. "Ινα λά<3η τις ΰποτροφίαν δι" ανωτέρας ή άνωτάτας οπουδαι; 
είς τό έξωτερικόν δέον δπως : — 

(α) ευρίσκεται έν οίκονομική αδυναμία ήτις αποκλείει τοΟτον 
άπο τοΟ νά σπουδάση έξ Ιδίων είς το έξωτερικόν. Είς έξαι
ρετικάς περιπτώσεις ανεγνωρισμένης Ιδιοφυΐας ό παράγων 
της απορίας δύναται νά θεωρηθή δευτερεύων προκειμένου 
περί σπουδών είς άνωτάτας σχολάς. 

(S) επιτύχω είς τάς εξετάσεις τής 'Εξεταστικής Επιτροπής 
'Υποτροφιών. 

(γ) έχη άνεπίληπχον ήθος και άμεμπτον χαρακτήρα, 
(δ) δεσμευθή διά συμβολαίου ύφ* ους ορούς ήθελεν ορίσει ή 

'Επιτροπή 'Επιλογής και Διοικήσεως. 
30. At ύποτροφίαι δι* ανωτέρας ή άνωτάτας σπουδάς είς τό έξω

τερικόν καλύπτουν όλόκληρον κύκλον σπουδών ή μέρος αυτών και 
συνίστανται είς ποσόν όριζόμενον ύπό τής Επιτροπής Οικονομικών, 
παρέχονται δ£ Οπό τόν ορον τής κ«θ* ϊκαστον έτος Ικανοποιητικής 
επιδόσεως καΐ διαγωγής τοΟ υποτρόφου, ελεγχομένης ύπό προσώπων, 
είς & ήθελεν αναθέσει η Σ υνέλευσΐς τό δργον τούτο. 

3 1 . .0.1 αναγνωρισθέντες ύπό τής Συνελεύσεως ώς υπότροφοι καΐ 
ήδϊ) φοιτώντές είς τό έξωτερικόν, λογίζονται ώς υπότροφοι βάσει τοΟ 
παρόντος γΑμρυ. 

ΥΠΌΤΡΦ<ΜΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΟΣ 
32· ΑΙ ΰτΐοτροφίαι μετεκπαιδεύσεως etc τό έξωτερικόν παρέχονται 

Ύΐρόζ έ%στήμον<*ς, όΐ όποΤοι επέδειξαν ατομικήν Ικανότητα είς τήν 
έργασίαν των καΐ διακρίνονται διά τό ενδιαφέρον των προς καλλιέρ
νε,ιαν καΐ προοβγωγήν. τής. είδικάτη,τός των. Η Επιτροπή Παιδείας 
αποφασίζει καί περί τΛς μβτεκπαιδεόσεωχ; βίς τό έξωτερικόν δίδασκα 
Χών. ^οϊβήγήτφν kotjl των Οπό τήν Συνέλευσιν υπαλλήλων. 
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.33* "Ινα λά% τνς iws9*P0<Pto μ^τέκπαιδέόο^ος εί< $ό δξ^τφικόν ηροοποβέ
δέον βπως ;— ο»« παροχή 

(α ) εόρΐσκεταν έν οίκονομικβ άδυναμί^ ν& μετε^παιδευθ^ £ξ ^ ν ί σ ι · ^ 
ίδίών εις τό έξωτερικόν. ΕΙς εξαιρετικώς περιπτώσεις ανε Βεύσβ ς̂. 
γνωρισμένης Ιδιοφυΐας 6 π α ρ ά γ ω ν "τής απορίας δύναται νά 
θεωρηθή δευτερεύων προκειμένου περί σπουδών είς άνωτά
τ α ς σχολάς, 

(β) προταθή Οπό τοΟ Γραφείου Παιδείας ως κατάλληλος διά 
μετεκπαίδευσιν κατ* άρθρον 32, 

( γ ) ^χη άνεπίληπτον ήθος καΐ άμεμπτον χαρακτήρα, 
(δ) δεσμευθη δια συμβολαίου ύφ* οϋς δρους ήθελεν ορίσει ή 

ηή Ε π ι τ ρ ο π ή "Επιλογής καΐ Διοικήσεως. 
31. Προτάσει ίου Γραφείου Παιδείας ή άλλου Οπό τήν Συνέλευσιν Διαδικασία 

Γραφείου ή "Επιτροπή Παιδείας αποφασίζει περί του τίνες θά λάβω έ·η· λογής, 
σιν ύποτροφίαν μετεκπαιδεύσεως. 

3ί>. ΑΊ διατάξεις των άρθρων 25 και 30 ισχύουν α ν α λ ό γ ω ς και δια Περ^χύμενον 
τάς υποτροφίας μετεκπαιδεύσεως. Ύποτροφίαι βραχυτέρας διαρ υποτροφιών 
κείας παρέχονται προς έπίσκεψιν ξένοίν χωρών και μελέτην τη·.: έν ν·Ετβκ,ΓΟα" 
αύταΐς εκπαιδευτικής, επιστημονικής, πνευματικής ή καλλιτεχνικής 
προόδου. 

3 6 . Εις περιπτοόσεις καθ' α ς ξένα κράτη ή οργανισμοί παραχω "Αδεια μεΓ 
ρουν δια τής Συνελεύσεως υποτροφίας προς μετεκπαίδευσα', ή Έπι  «βλαβών, 
τροπή Οίκονομικών τή είσηγήσει τής 'Επιτροπής Παιδείας δύναται 
νά άποφασίζη περί συνεχίσεως τής καταβολής μέρους ή του δλου 
των απολαβών τών υποτρόφων ή περί καταβολής οιουδήποτε ποσού 
προς κάλυψιν εξόδων των ή και περί αμφοτέρων. 

3 7 . Τό δι' άνωτάιην έκπαίδευσιν επίδομα τό παρεχόμενον είς τους ·ε·π(6ομ«δΓ 
πληγέντας κατά τόν α γ ώ ν α Οπό του νόμου περί Ταμείου Συντάξεων Λνωτατηνέκ
διέπεται συμπληρωματικώς Οπό του παρόντος νόμου. παΐδευσιν. 

Έτυηώθη IV τφ ΤΐΛτογρβφβ(φ τ^ς Κυπριακής Δημοκρατίας, *ν Aewuaol̂ . 


