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Μ Ε Ρ Ο Σ S 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί 'Αποζημιώσεως Δικαιούχων Υπαλλήλων (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1962, τό κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται Οπό 
του Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις 
την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 68 του 1962 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΖΗΜ1ΏΣΕΩΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1962 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς 6 περ'ι 'Αποζημιώ
σεως Δικαιούχων 'Υπαλλήλων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1962, θα 
άναγινώσκηται δέ όμοΰ μετά του περί 'Αποζημιώσεως Δικαιούχων 
'Υπαλλήλων Νόμου του 1962 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς 
«ό βασικός Νόμος»). 

2. Τό άρθρον 4 του βασικού Νόμου δια του παρόντος τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

(α) Δια της άπαλείψεως έκ του εδαφίου (1) των λέξεων «.εντός 
περιόδου τριών μηνών άπό της ενάρξεως της Ισχύος του 
παρόντος Νόμου» (γραμμα ΐ 5 καΐ 6) και της αντικαταστά
σεως αυτών δια των λέξεων «εντός περιόδου εννέα μηνών 
άπό της ημερομηνίας της εκδόσεως του παρόντος Νόμου διά 
δημοσιεύσεως αύτοΟ έν xfj έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρα
τίας». 

(6) Διά της άπαλείψεως των λέξεων «τήν Ι5ην Αυγούστου I960», 
οπουδήποτε αΟται απαντώνται έν αύτώ, καΐ της αντικατα
στάσεως αυτών διά των λέξεων «τήν ήμερομηνίαν άφυπηρε
τήσεως». 

(γ ) Διά της αντικαταστάσεως της πρώτης επιφυλάξεως τοΟ εδα
φίου (3) διά της ακολούθου επιφυλάξεως : 

«Νοείται 8τι ποσόν !σόν προς το ποσόν τό όποιον εύρίσκετο 
είς πίστιν τόΟ υπαλλήλου παρά τφ Ταμείω Προνοίας κατά 
τήν ήμερομηνίαν τής άφυπηρετήσεως αύτοΟ θά άφοαρήτοα 
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έκ της τοιαύτης αποζημιώσεως, ή τοιαύτη Όμως άψαίρεσις 
έπ* ούδενΐ λόγω θέλει επηρεάσει τα δικαιώματα τοΟ υπαλ
λήλου επί το0 οΰτω είς πίστιν αύτοΟ ευρισκομένου ποσοΟ 
δυνάμει τών δις*τάξεων το0 περί Ταμείου Προνοίας Νόμου», 

3. Τό άρθρον 5 τοΟ δασικοΟ Νόμου διά τοΟ παρόντος τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

(α) Διά ττ)ς άπάλείψεως έξ αύτοΟ των λέξεων «τεσσάρων μηνών 
άπό της ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος Νόμου», οπου
δήποτε αΟται απαντώνται, καΐ τής αντικαταστάσεως αυτών 
διά τών λέξεων *δέκα μηνών άπό της ημερομηνίας της εκ
δόσεως τοΟ παρόντος Νόμου διά δημοσιεύσεως αύτοΟ έν τη 
έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας*. 

($) Διά της άπαλείψεως έξ αύτου τών λέξεων «τήν 15ην Αυγού
στου I960» (τελευταίαι δύο γραμμαί) , καΐ της αντικαταστά
σεως αυτών διά τών λέξεων «τήν ήμερομηνίαν άφυπηρετή
σεως». 

4. Τό Πρώτον Παράρτημα του δασικού Νόμου διά του παρόντος 
τροποποιείται διά της άπαλείψεως έκ της παραγράφου (2) του έν 
αύτώ Τύπου τών λέξεων «τεσσάρων μηνών άπό της ενάρξεως της 
ίσχύος του προμνησθέντος Νόμου» και της αντικαταστάσεως αυτών 
διά τών λέξεων «δέκα μηνών άπό της ημερομηνίας της εκδόσεως του 
προμνησθέντος Νόμου διά δημοσιεύσεως αύτου έν τη έπισήμω έφημε
ρίδι της Δημοκρατίας». 

5. Τό Δεύτερον Παράρτημα του βασικού Νόμου διά του παρόντος 
τροποποιείται διά της άπαλείψεως άπό τήν πρώτην στήλην αύτου τών 
λέξεων καΐ ημερομηνίας «.'Ηλικία τήν 15ην Αυγούστου 1960» καΐ της 
αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «.Ηλικία κατά τήν ήμερο
μηνίαν άφυπηρετήσεως*. 


