
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 154 της 17ης ΜΑΙΟΥ 1962 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

Του Προέδρου της Δημοκρατίας ύπογράψαντος την Ί6ην Μαΐου 1962 τόν 
παρόντα Νόμον της 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως δημοσιεύεται οΰτος 
συμψώνως τω Άρθρω 104 του Συντάγματος. 

Αριθμός 8 του 1962. 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 1961 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1961. 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί "Επιβολής Συνοπτικός 
Προσωπικών Εισφορών έπ! Μελών της 'Ελληνικής Κοινότητος δια το τίτλος. 
"Ετος 1961 Τροποποιητικός Κοινοτικός Νόμος του 1962 και θα άναγι-
νώσκηται όμοϋ μετά τοΟ περί 'Επιβολής Προσωπικών Εισφορών επί 
Μελών της 'Ελληνικής Κοινότητος δια το έτος 1961 Κοινοτικού Νόμου Ι6τοθΐ96ΐ 
του 1961 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκυπτη αντί Ερμηνεία. 
θετός έννοια— 

«Παράρτημα» σημαίνει τό Παράρτημα τοϋ βασικού Νόμου. 
3. Τό άρθρον Ι τοϋ Παραρτήματος διά τοΰ παρόντος τροποποιείται Τροποποί

ώς ακολούθως: ^ ρ ™ 
(α) διά της έκ τοϋ όρισμοΰ τοΟ όρου «ανίκανος» διαγραφής τών τοΟΠαραρ

λέξεων «ή υπανδρος γυνή» (δευτέρα γραμμή), τήματος. 
(β) διά τής διαγραφής τοϋ όρισμοΰ τών όρων «εισφορά» καΐ «Σύν

ταγμα», 
(γ) διά τής εις τόν όρισμόν τοΰ όρου «"Εφορος» προσθήκης τής 

ακολούθου επιφυλάξεως : 
«Νοείται δτι ή Συνέλευσις δύναται δι' αποφάσεως αυτής νά 

άναθέση καθήκοντα 'Εφόρου είς τόν "Εφορον Φόρου ΕΙσοδή
ματος τής Δημοκρατίας·», 

(δ) διά τής αντικαταστάσεως τοΟ όρισμοΰ τοϋ δρου «φόρος» διά τοΰ 
κάτωθι: 

« 'φόρος' σημαίνει προσωπικήν είσφοράν». 

(29) 
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ΤροποποΙ

ησις τοϋ 
άρθρου 7 
τοΟ Παραρ

τήματος. 

Τρόπ'οποΙ
ησις τοϋ 
άρθρου 8 
τοΰ Παραρ
τήματος. 

Τροποποί
ησις τοΰ 
άρθρου Ι 2 
τοϋ Παραρ
τήματος. 

Τροτιοποί
ησις τοΰ 
άρθρου 1 4 
τοΰ Παραρ
τήματος. 

Άντικατά

στασις 
άριθμοΰ είς 
τό όίρθρον 1 5 
τοΰ Παραρ

τήματος. 

4. Τό άρθρον 7 τοϋ Παραρτήματος δια τοΰ παρόντος τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

(α) διά της είς αυτό προσθήκης ευθύς αμέσως μετά την παράγρα
φον (η) της κάτωθι παραγράφου : 

«(Θ) τό εισόδημα παντός Ταμείου εγκριθέντος ύπό τοϋ 
Εφόρου δυνάμει της παραγράφου (ό) τοϋ εδαφίου (Ι) 
τοϋ άρθρου 14»· 

(β) διά της μετακινήσεως της εκτυπώσεως της επιφυλάξεως αρχο
μένης διά των λέξεων «Νοείται δτι» και ληγόύσης διά των λέ
ξεων «απαλλασσομένου εισοδήματος» προς τά αριστερά οϋτως 
ώστε νά καθίσταται έτίιφύλαξις είς όλόκληρον τό άρθρον 7 
καΐ ούχι μόνον είς τήν παράγραφον (η) αύτοϋ. 

5. Ή παράγραφος (γ) τοϋ άρθρου 8 τοΰ Παραρτήματος διά τοϋ 
παρόντος τροποποιείται διά της είς αυτήν και αμέσως μετά τάς λέξεις 
«ενάρξεως τοϋ είρημένου έτους» (είς τό τέλος αυτής) προσθήκης τών 
κάτωθι: 

«ώς επίσης καί τό ποσόν πάσης ειδικής προβλέψεως άναφορικώς 
προς επισφαλείς απαιτήσεις εν σχέσει προς τάς οποίας ό "Εφορος 
ικανοποιείται δτι κατέστησαν ή θά καταστώσι τελικώς άνείσπρακτοι». 

6. Τό άρθρον 12 τοΰ Παραρτήματος διά τοϋ παρόντος τροποποιείται 
διά της εν τω έδαφίω (2) αύτοϋ προσθήκης τών κάτωθι: 

«Νοείται δτι πάν ύπόλοιπον ζημίας γενομένης δεκτής ύπό τοΰ 
'Εφόρου επί τοϋ Φόρου Εισοδήματος δυνάμει τοϋ άρθρου 14 τοϋ περί 
Φορολογίας τοϋ Εισοδήματος Νόμου, Κεφ. 323, ώς ύφιστάμενον κατά 
τήν 31ην Δεκεμβρίου τοΰ 1959, θά έπιτρέπηται ώς εκπτωσις έκ τοΰ 
εισοδήματος τοΰ προσώπου δ υπέστη τήν τοιαύτη ν ζημίαν διά τό 
φορολογικόν έτος 1961». 

7. Τό άρθρον 14 τοΰ Παραρτήματος διά τοϋ παρόντος τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

(α) διά τής είς τό εδάφιον (Ι) αύτοΰ προσθήκης τής κάτωθι παρα
γράφου ώς παραγράφου (α) καί τών άκολουθουσών παρα
γράφων άναγραμματιζομένων ώς παραγράφων (β), (γ), (δ) 
καί (ε) αντιστοίχως: 

«(a) θά εχη ασφαλίσει τήν ζωήν αύτοϋ ή τής συζύγου του 
πρό τής ενάρξεως τής Ισχύος τοϋ παρόντος νόμου είς 
οιανδήποτε άσφαλιστικήν έταιρείαν αντί καθωρισμένου 
ή δυναμένου νά προσδιορισθή ποσοΰ πληρωτέου επί 
τω θανάτω», ή 

(β) διά τής αντικαταστάσεως τής παραγράφου (iii) τοϋ εδαφίου (2) 
αύτοϋ διά τών κάτωθι : 

«(iii) τό ποσόν τό ίσον προς τετρακόσια μίλς εφ* εκάστης 
λίρας τών είρημένων ασφαλίστρων ή συνεισφορών, 

καί θά προστίθεται είς τον δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου πλη
ρωτέον όλικόν φόρον τό ποσόν, καθ' δ ή διαφορά μεταξύ τών 
ποσών τών στοιχείων (i) καί (ϋ) της καταστάσεως υπερβαίνει 
τό ποσόν τοΰ στοιχείου (iii) της καταστάσεως». 

8. Είς τό άρθρον 15 τοϋ Παραρτήματος ό αριθμός 16 αντικαθίσταται 
διά τοϋ αριθμού 14. 
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9 . Τό άρθρον 21 του Παραρτήματος δ ια τοΰ παρόντος τροποποιεί ·Αντικατά
τα ΐ ώς ακολούθως : στασιςτοΟ\ 

( α ) δι* αντ ι κα ταστάσεως του εδαφίου (1) αύτοΰ δ ια τοΰ κ ά τ ω θ ι :
 έ δ

? ^ ° " ^ ^ 
«(1) Π ά σ α ε τα ιρ ε ί α , ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η έν τη Δ η μ ο κ ρ α τ ί α θα χοΟΠαραρ

παρακρατή έκ τοΰ πρσοΰ των είς τους μετόχους οΐτ ινες τήματος. 
ε ί να ι μέλη της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινότητος πληρωτέων μερισμά

των φόρον κ α τ ά τον συντελεστήν καθ* δν κατεβλήθη ή ε ίνα ι 
καταβλητ έος φόρος έπί τοΰ ε ίσοδήματος έξ οΰ πληρώνοντα ι 
τ ά έν λ ό γ ω μερ ίσματα μη λαμβανομένης ύπ' όψιν της λ ό γ ω 
διπλής φορολογ ίας εκπτώσεως τής χορηγητέας βάσε ι των 
δ ια τάξεων τοΰ περί Φορολογ ίας τοΰ Είσοδήματος Νόμου, 
Κεφ. 323, ή των δ ιατάξεων τοΰ περί Φορολογ ίας τοΰ Εισοδή

ματος (Ξένων Προσώπων) Νόμου, 58 τοΰ 1961 : 
Ν ο ε ί τ α ι ότ ι οσάκ ις ή ε τ α ι ρ ε ί α δεν καταβς ίλλη ή δέν ε ίνα ι 

ύπόχρεως να κ α τ α β ά λ η φόρον έφ' ολοκλήρου τοΰ είσοδή

ματος έξ οΰ πληρώνονται τ ά μερ ίσματα ή παρακράτησ ις θά 
περ ιορ ί ζητα ι εις τό μέρος των μερ ισμάτων όπερ πληρώνει 
έ ξ ε ισοδήματος έφ* ου ή ε τ α ι ρ ε ί α κ α τ α β ά λ λ ε ι ή ε ίνα ι ύπό

χρεως νά κ α τ α β ά λ η φόρον. 
(β ) δ ι ά τής έν τω έδαφίω (2) αύτοΰ παρεμβολής μεταξύ των 

λέξεων ί.πασα» κ α ι «ετα ιρε ία» (πρώτη γ ρ α μ μ ή ) τής λέξεως 
<■ το ιαύτη» , 

( γ ) δ ιά τής αντ ι καταστάσεως τοΰ εδαφίου (3) αύτοΰ δ ιά των 
κάτωθ ι εδαφίων : 

«(3) Πάν ποσόν φόρου ε ίσοδήματος παρακρατηθέν ύπό 
το ιαύτης τ ινός ε τα ιρε ίας δυνάμε ι τοΰ άρθρου 24 τοΰ περί 

. φορολογ ίας τοΰ Είσοδήματος Νόμου, Κεφ. 323, έκ μερισμά

των δηλωθέντων κ α ι καταβληθέντων είς τους μετόχους 
κ α τ ά ή μετά τήν Ιην Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ τοΰ I960, παν ποσόν φό

ρου παρακρατούμενον μετά τήν Ι ην Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ τοΰ 1961 
βάσε ι τοΰ εδαφίου (1) τοΰ παρόντος άρθρου έκ τοΰ εις τους 
μετόχους καταβληθέντος μερ ίσματος, ώς κ α ι παν ποσόν φό

ρου άναλογοΰν προς τό μερίδ ιον ε ίς δ πρόσωπον τ ι δ ικα ιού

τ α ι κ α τ ά ή μετά τήν Ι ην Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ τοΰ 1960 έκ τοΰ είσο

δήματος οργαν ισμού προσώπων φορολογητέου δυνάμε ι τοΰ 
παρόντος νόμου δέον, είς περιπτώσεις καθ ' άς τό το ιοΰτο 
μέρ ισμα ή μερίδιον έκ των κερδών περ ι λαμβάνε τα ι είς τό 
φορολογητέον ε ισόδημα τοΰ μετόχου ή προσώπου τούτου, 
Οπως συμψηφίζετα ι δ ιά σκοπούς ε ισπράξεως μετά τοΰ φόρου 
τοΰ επιβληθέντος έπί τοΰ το ιούτου φορολογητέου εισοδή

ματος. 
(4) Ό "Εφορος έπί τοΰ Φόρου Είσοδήματος τής Δημο

κ ρ α τ ί α ς δύνατα ι , τή παρακλήσε ι τοΰ 'Εφόρου, νά έκδ ίδη , 
οσάκ ις τοΰτο έπ ιβάλλητα ι , ε ν τ ά λ μ α τ α επιστροφής φόρου 
ε ίσοδήματος παρακρατηθέντος κ α τ ά τό έτος 1960 έκ μερι

σμάτων κ α ι κοτταβληθέντος είς τήν Δημοκρατ ίαν , δστις φό

ρος δέον νά συμψηφισθή μετά τοΰ φόρου τοΰ επιβαλλομένου 
δυνάμε ι τοΰ παρόντος νόμου έπί προσώπου τ ινός θά δύνατα ι 
δέ νά προβαίνη επίσης εις τ ο ι α ύ τ α ς ά λ λ α ς διευθετήσεις 
άναφορ ικώς προς τήν καταβολήν προς τήν Συνέλευσ ιν ή καΐ 
αντ ιστρόφως φόρον ε ισοδήματος παρακρατηθέντος έκ μερι 

σμάτων καΐ καταβληθέντος εις τήν Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ν τής Κύ

πρου ά λ λ α πληρωτέου είς τήν Συνέλευσ ιν βάσε ι τοΰ παρόν

τος νόμου, ο ίας έν έκαστη περιπτώσει ήθελε κρ ίνε ι αναγ 

κ α ί α ς προς τ ε λ ι κ ή ν ρύθμισιν παντός ζητήματος αναφυομέ

νου άναφορ ικώς προς φόρον ε ίσοδήματος επ ιδάλλόμε

νον έπί ε τα ιρε ιών περ ιορ ισμένης ευθύνης ή παρακρατούμε 

νον έκ μερ ισμάτων καταβαλλομένων ύπό το ιούτων ε τ α ι 

ρειών». 
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Τροποποί
ησες τόΟ 
άρθρου 22 
τοΰ Παραρ
τήματος. 

10. Τό άρθρον 22 τοΰ Παραρτήματος τροποποιείται διά της είς αυτό 
προσθήκης των κάτωθι εδαφίων, της ήδη υφισταμένης διατάξεως αύτοϋ 
άριθμουμένης ως εδάφιον (Ι) : 

«(2) Πάν πρόσωπον ύποκείμενον είς φορολογίαν άναφορικώς προς 
άνίκανον πρόσωπον, ή πάν πρόσωπον έν ονόματι τοΰ οποίου πρό
σωπον μή διαμένον έν τη Δημοκρατία φορολογείται θα είναι ύπεύθυνον 
διά την διενέργειαν πασών των αναγκαίων, δυνάμει τοΰ παρόντος 
Νόμου, πράξεων διά την φορολογίαν τοΰ εισοδήματος παντός προ
σώπου εκπροσωπουμένου ύπ' αύτοϋ και διά την καταβολήν τοΰ έπι 
τοΰ εισοδήματος επιβληθέντος φόρου. 

(3) Πάν πρόσωπον δπερ λαμβάνει, ύφ' οιανδήποτε ιδιότητα, εισό
δημα πηγάζον εκ τίνος τών έν τω παρόντι Νόμω αναγραφομένων 
πηγών καΐ ανήκον είς οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ύποκείμενον είς 
φορολογίαν άναφορικώς προς τοΰτο ή δπερ θά ύπέκειτο εϊς φορολο
γίαν εάν διέμενεν έν τη Δημοκρατία καΐ δεν ήτο πρόσωπον άνίκανον, 
θά έτοιμάζη οσάκις έντέλληται προς τοΰτο δι* είδοποιήσεως τοΰ 
'Εφόρου, και παραδίδη εντός τής έν τη τοιαύτη ειδοποιήσει αναγραφο
μένης προθεσμίας, δελτίον έν τω τύπω τω έγκεκριμμένω ύπό τοΰ 
'Εφόρου ύπογεγραμμένον ύπ' αύτοΟ καΐ περιέχον— 

(α) αληθή και ακριβή δήλωσιν παντός τοιούτου εισοδήματος και 
(β) Το όνομα και διεύθυνσιν εκάστου προσώπου είς δ τό ώς άνω 

εισόδημα θά άνήκη». 

Τροποποί
ησις τοΰ 
άρθρου 27 
τοΰ Παραρ
τήματος. 

11. Τό άρθρον 27 τοΰ Παραρτήματος διά τοΰ παρόντος τροποποιείται 
διά της είς αυτό προσθήκης τοΰ κάτωθι εδαφίου : 

«(4) "Ολαι αί ύπό τοΰ 'Εφόρου έπι τοΰ Φόρου Εισοδήματος γενό
μενοι μέχρι σήμερον φορολογίαι διά τό φορόλογικόν έτος αί αναφε
ρόμενοι είς μέλη της 'Ελληνικής Κοινότητος θά άναθέωρηθώσι βάσει 
τών διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου προς έξακρίβωσιν τών έν εκάστη 
περιπτώσει πληρωτέων ποσών τοΰ φόρου ή προς έπιστροφήν παντός 
ποσοϋ υπέρ τό δέον καταβληθέντος». 

Τροποποί
ησες του 
άρθρου 41 
τοΰ Παραρ
τήματος. 

12. Τό άρθρον 41 τοΰ Παραρτήματος διά τοΰ παρόντος τροποποεϊται 
διά τής εϊς αυτό προσθήκης τοΰ κάτωθι εδαφίου, τής ήδη υφισταμένης 
διατάξεως αύτοϋ άριθμουμένης ώς εδάφιον (Ι) : 

«(2) Ή "εΐσπραξις τοΰ φόρου δύναται νά άνατεθή εις τον Πρώτον 
Λειτουργόν Προσόδων τής Δημοκρατίας, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει 
ό φόρος, θά είσπράττηται ή ανακτάται δυνάμει τοΟ περί Εισπράξεως 
Φόρων Νόμου, Κεφ. 329». 

Άντικατά
στασις της 
έπικεφα
λΐδος τοΰ 
Μέρους 
Δεκάτου 
Τρίτου 
τοΟ Παραρ
τήματος. 

ΜικραΙτρο
ποποιήσεις 
τοΰ Παραρ
τήματος. 

13. Ή έπικεφαλίς τοΟ Δεκάτου Τρίτου Μέρους τοΰ Παραρτήματος 
διά τοΰ παρόντος αντικαθίσταται διά τής κάτωθι: 

«ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΕΚ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

14. Αί μικροί τροποποιήσεις αί έξειδικευόμεναι είς τήν δευτέραν 
στήλην τοΰ Παραρτήματος τοΰ παρόντος Νόμου, διά του παρόντος 
επιφέρονται είς τάς είς τήν πρώτην στήλην τοΰ Παραρτήματος τούτου 
αναφερόμενος διατάξεις τοΰ Παραρτήματος τοΰ βασικοΟ Νόμου αΐτινες 
θά εξακολουθούν νά ισχύουν καΐ θά έφαρμόζωνται ώς αϋται τροπο
ποιούνται διά τοΰ παρόντος Νόμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

("Αρθρον 14). 

Διατάξεις Παραρτήματος 
τοϋ βασικού Νόμου Έπενεγκόμεναι Τροποποιήσεις 

Α ρ θ ρ ο ν 4. 
Παράγραφος (β). 

Α ρ θ ρ ο ν 8. 
'Εδάφιον (Ι). 

Α ρ θ ρ ο ν 9. 
'Εδάφιον (2). 

(α) Παράγραφος (β). 

(β) Παράγραφος (ϋ) της 
επιφυλάξεως. 

'Εδάφιον (3). 
(*) 
(//) Παράγραφος (ϋ). 

(ν) Έπιφύλαξις. 

'Εδάφιον (4). 
Παράγραφος (//). 

Α ρ θ ρ ο ν 10. 
Παράγραφος (β). 

Α ρ θ ρ ο ν 13. 
'Εδάφιον (3). 

Α ρ θ ρ ο ν 17. 

Α ρ θ ρ ο ν 18. 
Εδάφιον (3). 

Α ρ θ ρ ο ν 33. 

Α ρ θ ρ ο ν 38. 
Εδάφιον (2). 

Μετά τάς λέξεις «άλλα οφέλη» (πρώτη γραμμή) 
νά προστεθούν αϊ λέξεις «εξ οιουδήποτε αξιώ
ματος ή». 

Ή παράγραφος (/;) νά διαγραφή. 

(α) Ευθύς αμέσως μετά τάς λέξεις «αρχική εκ
πτωσις» (τρίτη γραμμή) νά προστεθώσιν αϊ λέξεις 
«δυνάμει τών διατάξεων τοϋ περί Φορολογίας 
τοϋ Εισοδήματος Νόμου (Κεφ. 323), ή». 

(β) Νά διαγραφώσιν αί λέξεις «δια τελεσιδίκου 
αποφάσεως αύτοϋ» (τετάρτη γραμμή). 

(α) Νά άντικατασταθώσιν αί λέξεις «τοϋ άρθρου 
τούτου» (έκτη γραμμή) διά τών λέξεων «τοϋ περί 
Φορολογίας τοϋ Εισοδήματος Νόμου, (Κεφ. 323),». 

(β) Νά άντικατασταθώσιν αί λέξεις «τοϋ πα
ρόντος άρθρου» (πέμπτη γραμμή) διά τών λέξεων 
«τοϋ περί Φορολογίας τοϋ Εισοδήματος Νόμου, 
(Κεφ. 323),». 

Έν τη επιφυλάξει της ρηθείσης παραγράφου (ϋ) 
νά παρεμβληθή ή λέξις «άρχικαι» μεταξύ τών 
λέξεων «τυχόν χορηγηθεϊσαι» και «εκπτώσεις» 
(γραμμαι 4 και 5) και νά άντικατασταθώσιν αί 
λέξεις «τών εδαφίων (β) και ()') της παραγράφου 
(2)» διά τών λέξεων «τών διατάξεων τοϋ προανα
φερθέντος νόμου της Δημοκρατίας». 

(γ) Νά άντικατασταθή ή λέξις «επτά» (γραμμή 3) 
διά της λέξεως «πέντε». 

Νά παρεμβληθούν έν τη επιφυλάξει ευθύς 
αμέσως μετά τάς λέξεις «δυνάμει τών διατάξεων» 
(γραμμή 3) αί λέξεις «τοϋ περί Φορολογίας τοϋ 
Εισοδήματος Νόμου (Κεφ. 323) ή». 

Νά διαγραφή ή λέξις «(ένοίκιον)» (γραμμή Ι). 

Νά άντικατασταθή ή λέξις «προγόνους» 
(γραμμή 3) διά της λέξεως «προγονούς». 

Νά άντικατασταθή ή λέξις «παρεχομένων» 
(γραμμή 6) διά τής λέξεως «παρωχημένων». 

Νά προστεθώσι μετά τήν λέξιν «Συντάγματος» 
(γραμμή 4) αί λέξεις «έπ* ονόματι τοϋ συζύγου 
αυτής». 

Νά άντικατασταθώσιν αί λέξεις «φορολογικόν τι 
έτος» (γραμμή 2) διά τών λέξεων «το φορολογικόν 
έτος». 

Νά άντικατασταθή ή λέξις «εφέσεως» (γραμμή 2) 
διά τής λέξεως «προσφυγής». 

Έιυΐϊώβη 4ν τφ ΤυττογραψεΙω τής Κυτΐριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


