
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 258 της 20ής ΙΟΥΝΙΟΥ 1963 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Γεωργικής Τραπέζης (Συμφωνία και Δευτερεύουσαι 
Διοττάξεις) Μόμος του 1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό 
του Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως ε'ις 
την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 42 του 1963 
ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΩΤΟΥ 
ΜΕΡΟΥΣ, ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΜΕΡΟΥΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ., ΩΣ 
ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΛΤΔ., ΩΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, ΚΑΙ ΔΙΑΛΑΜ
ΒΑΝΩΝ ΕΤΕΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ "Η ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΤΑΥΤΗ Ν ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι τή 20ή 'Απριλίου 1963, συνήφθη συμφωνία μεταξύ 
του Υπουργού Οικονομικών ώς πρώτου μέρους, τής 'Οθωμανικής Τρα
πέζης ώς δευτέρου μέρους, τής Γεωργικής Τραπέζης Κύπρου Λτδ. 
ώς τρίτου μέρους καΐ των Συνεργατικών Κεντρικών Τραπεζών Λτδ. 
ώς τετάρτου μέρους, ήτις και εκτίθεται είς το συνημμένον τω παρόντι 
Νόμω Παράρτημα, 

ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι ή είρημένη συμφωνία χρήζει, συμφώνως προς 
τους ιδίους αυτής δρους, κυρώσεως διά νομοθετικής πράξεως, 
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι κρίνεται ευκταία ή κύρωσις τής ε'ιρημένης 
Συμφωνίας και απάντων τών δρων αυτής, 
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι θά ήτο αναγκαία ή θέσπισις ώρισμένων δευ-
τερευουσών νομοθετικών διατάξεων, 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Γεωργικής Συνοπτικός 
Τραπέζης (Συμφωνία και Δευτερεύουσαι Διατάξεις) Νόμος του 1963. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη εκ τοϋ κειμένου— Ερμηνεία 
«Γεωργική Τράπεζα» σημαίνει τήν Γεωργικήν Τράπεζαν Κύπρου 

Λίμιτεδ. 
(411) 
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Κύρωσις 
συμφωνίας. 
Παράρτημα. 

Έπιβάρυνσις 
του Παγίου 
Ταμείου. 

Τροποτιοίησις 
τοΰ περί 
Γεωργικής 
Τραπέζης 
Κ ύπρου 
(Ειδικά 
Προνόμια) 
Νόμου. 
Κεφ. 122. 

Κατάργησις 
Κεφ. 11 9 
Κεφ. 120 
Κεφ. 121. 

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Συνεργατικήν Κεντρικήν Τρά
πεζαν Λίμιτεδ και την Τουρκικήν Συνεργατικήν Κεντρικήν Τράπεζαν 
Λίμιτεδ. 

3. Δια τοΰ παρόντος κυροϋται ή εν τω συνημμένω τω παρόντι Νόμω 
Παραρτήματι εκτιθέμενη συμφωνία καΐ άπαντες ol δροι αυτής, κηρύσ
σονται δε έγκυρα άπαντα τα δια ταύτης παραχωρούμενα δικαιώματα 
και απασαι αί δια ταύτης επιβαλλόμενοι υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως 
δε παντός νόμου περί τοΰ εναντίου, καΐ ανεξαρτήτως οιασδήποτε δια
τάξεως διαλαμβανομένης εν οίωδήποτε νόμω, οί δροι της τοιαύτης 
συμφωνίας έπικρατοΰσι πάσης ετέρας διατάξεως παντός ετέρου νόμου. 

4. Τά χρήματα άπνα απαιτούνται δια την ίκανοποίησιν των υποχρεώ
σεων των άναληφθεισών δυνάμει των άρθρων Ι και 2 της εκτιθέμενης 
εΐς το συ.νημμένον τω παρόντι Νόμω Παράρτημα Συμφωνίας βαρύνουσι 
το Πάγιον Ταμεΐον της Δημοκρατίας. 

5. Ό περί Γεωργικής Τραπέζης Κύπρου Λίμιτεδ (Ειδικά Προνόμια) 
Νόμος θα έρμηνεύηται και έφαρμόζηται ως εάν αί λέξεις «Γεωργική 
Τράπεζα» ή «Γεωργική Τράπεζα Κύπρου», οσάκις αύται απαντώνται, 
εΐχον άντικατασταθή διά τών λέξεων «Κεντρική Τράπεζα». 

Διά τον ανω σκοπόν «Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει Κεντρικήν 
Τράπεζαν ενασκούσαν οιανδήποτε τών αρμοδιοτήτων αυτής δυνάμει 
της εκτιθέμενης, εϊς το συνημμένον τω παρόντι Νόμω Παράρτημα 
Συμφωνίας. 

6. Διά τοΰ παρόντος καταργούνται ό περί Συμφωνίας Άφορώσης 
τήν Γεωργικήν Τράπεζαν Κύπρου Λίμιτεδ (Κυρωτικός) Νόμος, ό περί 
'Εγγυήσεως της Γεωργικής Τραπέζης Κύπρου Λίμιτεδ Νόμος και ό 
περί Δανείου της Γεωργικής Τραπέζης Κύπρου Λίμιτεδ Νόμος τοΰ 1937. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
("Αρθρον 4.) 

Συμφωνία γενομένη σήμερον τη 20ή ήμερα 'Απριλίου 1963 μεταξύ τοΰ κ. Ρένου 
Σολομίδη, 'Υπουργού Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας διά τήν Κυπριακήν 
Δημοκρατίαν (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό Υπουργός», τοΰ δρου τούτου 
περιλαμβάνοντος τον εκάστοτε Ύπουργόν Οικονομικών) ώς πρώτου μέρους, της 
'Οθωμανικής Τραπέζης, 20/22 Abchurch Lane in the City of London της οποίας 
το κεντρικόν γραφεΐον εν Κύπρω κείται εν Λευκωσία (εν τοΤς εφεξής αναφερομένης 
ώς «'Οθωμανική Τράπεζα») ώς δευτέρου μέρους, και της Γεωργικής Τραπέζης 
Κύπρου Λίμιτεδ, εταιρείας συσταθείσης δυνάμει τοΰ περί 'Ανωνύμων 'Εταιρειών 
Νόμου (Κεφ. 191 της εκδόσεως 1949) τής οποίας το έγγεγραμμένον γραφεΐον 
κείται εν Λευκωσία (εν τοις εφεξής αναφερομένης ώς «Γεωργική Τράπεζα») ώς 
τρίτου μέρους, και της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λίμιτεδ και τής Τουρκικής 
Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λίμιτεδ, συνεργατικών εταιρειών εγγεγραμμένων 
δυνάμει τοΰ περί Συνεργατικών 'Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 114) καΐ τών οποίων τά 
γραφεία κείνται εν Λευκωσία (εν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «Κεντρική 
Τράπεζα») ώς τετάρτου μέρους. 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι έγένοντο διευθετήσεις διά τήν άναδιοργάνωσιν τής αγροτικής 
πίστεως εν τη Δημοκρατία

ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι δυνάμει τών νέων διευθετήσεων ή λειτουργία της τοιαύτης 
πίστεως θά διενεργήται μέσω τών Κεντρικών Τραπεζών καΐ ουχί μέσω τής Γεωρ
γικής Τραπέζης· 

ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι ώς εκ τών νέων διευθετήσεων ούδεις λόγος συντρέχει 
πλέον διά τήν ϋπαρξιν τής Γεωργικής Τραπέζης : 
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ΝΥΝ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ δια τοΰ παρόντος συμφωνούνται και δηλοΰνται τα ακόλουθα : 
Ι. Ό Υπουργός συμφωνεί όπως καταβάλη πάραυτα είς την Όθωμανικήν 

Τράπεζαν το ποσόν των πεντήκοντα χιλιάδων λιρών (£50,000) δπερ παριστά το 
ανήκον είς τήν Όθωμανικήν Τράπεζαν και τους αντιπροσώπους αυτής μετοχικόν 
κεφάλαιον τής Γεωργικής Τραπέζης. 

2. Τά ύπό τής 'Οθωμανικής Τραπέζης χορηγηθέντα τή Γεωργική Τραπέζη 
δάνεια ατινα εξακολουθούν να υφίστανται κατά τήν ήμερομηνίαν τής υπογραφής 
τής παρούσης Συμφωνίας, θά άποπληρωθώσιν ύπό τοΰ Υπουργού δια τριών 
δόσεων, ως ακολούθως : 

(α) το ήμισυ αυτών θά άποπληρωθή πάραυτα* 
(β) τά υπόλοιπα δύο τέταρτα θά καταβληθώσι δια δύο ίσων δόσεων, ομού 

μετά τόκου προς τέσσαρα έπϊ τοις εκατόν (4%), την πρώτη ν Μαΐου τοΰ 
1964 και 1965, αντιστοίχως. 

3.—(Ι) "Αμα τή καταβολή τών εν άρθροις Ι και 2 (α) τής παρούσης Συμφωνίας 
αναφερομένων ποσών, ή 'Οθωμανική Τράπεζα δεν θά εχη πλέον οιονδήποτε συμ
φέρον εϊς τήν Γεωργικήν Τράπεζαν, ή δε Συμφωνία ή άφορώσα τήν Γεωργική ν 
Τράπεζαν Κύπρου Λίμιτεδ, ή κυρωθείσα διά τοΰ περί Συμφωνίας Άφορώσης ε'ις 
τήν Γεωργικήν Τράπεζαν Κύπρου (Κυρωτικού) Νόμου (Κεφ. Μ9) λύεται άπό τής 
ημερομηνίας τών άνω πληρωμών. 

(2) "Αμα τή λύσει τής Συμφωνίας συμφώνως τή παραγράφω (Ι) τοΰ παρόντος 
άρθρου, ουδέν τών εν τή παρούση Συμφωνία διαλαμβανομένων (τών άρθρων Ι και 2 
εξαιρουμένων) θά ίσχύη έπι τής 'Οθωμανικής Τραπέζης, ή καθ'οιονδήποτε τρόπον 
θά έπηρεάζη αυτήν. 

4. Ά φ ' η ς ημέρας ήθελεν έπέλθη λύσις τής Συμφωνίας τής Άφορώσης τήν 
Γεωργικήν Τράπεζαν Κύπρου συμφώνως τω άρθρω 3 τής παρούσης Συμφωνίας, 
ανεξαρτήτως παντός εν τω περί 'Εταιρειών Νόμω (Κεφ. 113) διαλαμβανομένου, 
ή Γεωργική Τράπεζα θά θεωρήται διαλυθεϊσα, άπό τής ημερομηνίας δε ταύτης θά 
ίσχύωσιν αί ακόλουθοι διατάξεις : 
0 (α) άπαντα τά ύπό 'Ελλήνων οφειλετών οφειλόμενα τή Γεωργική Τραπέζη 

χρέη διά τοΰ παρόντος εκχωρούνται είς τήν Συνεργατικήν Κεντρικήν 
Τράπεζαν Λίμιτεδ, άπαντα δε τά ύπό Τούρκων οφειλετών οφειλόμενα 
τή Γεωργική Τραπέζη χρέη διά τοΰ παρόντος εκχωρούνται ε'ις τήν Τουρ
κικήν Συνεργατικήν Κεντρικήν Τράπεζαν Λίμιτεδ, είς άμφοτέρας τάς 
περιπτώσεις παρά το γεγονός δτι δεν έχώρησεν τυπική πράξις εκχωρήσεως, 
ουδέ εδόθη εϊς εκαστον όφειλέτην σχετική είδοποίησις· έκατέρα τών 
τοιούτων Κεντρικών Τραπεζών άπό τής άνω ημερομηνίας λογίζεται πιστω
τής άναφορικώς προς τά ώς εΐρηται χρέη· 

(β) το ύπόλοιπον ένεργητικόν τής Γεωργικής Τραπέζης θά διατεθή καΐ χρησι
μοποιηθή ώς ακολούθως : 

(ΐ) διά τήν έξόφλησιν τών τρεχουσών υποχρεώσεων τής Γεωργικής 
Τραπέζης, αΐτινες εξακολουθούν νά παραμένωσιν εκκρεμείς, εντός 
μηνός άπό τής κυρώσεως τής παρούσης Συμφωνίας ώς προβλέπεται 
εν άρθρω 5 τής παρούσης· 

(ϋ) αί καταθέσεις 'Ελλήνων καταθετών εις Λογαριασμόν Ταμιευτηρίου 
θά μεταβιβασθώσιν, άνευ οιασδήποτε περαιτέρω τυπικής πράξεως, 
εις τήν Συνεργατικήν Κεντρικήν Τράπεζαν Λίμιτεδ προς όφελος 
τών τοιούτων καταθετών, α! δε καταθέσεις Τούρκων καταθετών 
είς Λογαριασμόν Ταμιευτηρίου θά μεταβιβασθώσιν, ωσαύτως 
άνευ οιασδήποτε περαιτέρω τυπικής πράξεως, είς τήν Τουρκικήν 
Συνεργατικήν Κεντρικήν Τράπεζαν Λίμιτεδ προς όφελος τών 
τοιούτων καταθετών 

(ii i) μετά τήν διενέργειαν τών τοιούτων πληρωμών και μεταβιβάσεων 
συμφώνως προς τάς διατάξεις τών αμέσως προηγουμένων δύο 
υποπαραγράφων, παρά τό γεγονός δτι ουδεμία τυπική πράξις 
εκχωρήσεως έχώρησεν έπι τούτω, όλόκληρον τό ύπόλοιπον 
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Ένεργητικόν της Γεωργικής Τραπέζης θα θεωρήται έκχωρηθέν 
εις έκάστην των Κεντρικών Τραπεζών κατά λόγον άναβιβάζοντα 
την όλικήν άναλογίαν τών τοιούτων εκχωρήσεων ε'ις όγδοήκοντα 
δύο έπι τοις εκατόν (82%) είς τήν Συνεργατικήν Κεντρικήν Τράπεζαν 
Λίμιτεδ, καΐ είς δεκαοκτώ έπι τοις εκατόν (18%) εις τήν Τουρκικήν 
Συνεργατικήν Κεντρικήν Τράπεζαν Λίμιτεδ, ή είς τήν πλησιεστέραν 
δυνατήν άναλογίαν 

(?) τηρουμένου τοϋ άρθρου 2 της παρούσης Συμφωνίας, και της παραγρά
φου (δ) τοϋ παρόντος άρθρου, παρά το γεγονός δτι δεν ελήφθη ή επί τούτω 
συναίνεσις τών πιστωτών, αί υποχρεώσεις της Γεωργικής Τραπέζης 
διά τοϋ παρόντος μεταβιβάζονται εις έκάστην τών Κεντρικών Τραπεζών, 
ύφ' ων και αναλαμβάνονται, κατά τον αυτόν λόγον ώς ή εν τη αμέσως 
προηγουμένη παραγράφω τοϋ παρόντος άρθρου προνοουμένη ολική ανα
λογία, θά άποπληρωθώσι δε κατά τον αυτόν λόγον ώς ακολούθως : 

(i) το έν άρθρω Ι, και εν παραγράφω (α) τοϋ άρθρου 2, τής παρούσης 
Συμφωνίας άναγραφόμενον ποσόν θά καταβληθή πάραυτα είς τον 
Ύπουργόν ύφ'εκάστης τών Κεντρικών Τραπεζών 

(ϋ) ΤΟ έν παραγράφω (β) τοϋ άρθρου 2 τής παρούσης Συμφωνίας άνα
γραφόμενον ποσόν θά καταβληθή είς τον Ύπουργόν ύφ' εκάστης 
τών Κεντρικών Τραπεζών εις δύο ΐσας ετησίας δόσεις πληρωτέας 
τη πρώτη ήμερα 'Απριλίου 1964 και 1965, αντιστοίχως, όμοϋ μετά 
τόκου προς 4% κατ' έτος· 

(iii) το ΰπόλοιπον τών τοιούτων υποχρεώσεων θά καταβληθή είς τον 
Ύπουργόν ύφ' εκάστης τών Κεντρικών Τραπεζών ε'ις δέκα ΐσας 
ετησίας δόσεις, τής πρώτης οϋσης πληρωτέας τη πρώτη ήμερα 
Αυγούστου 1963, τών δε επομένων τή πρώτη ήμερα Αυγούστου 
εκάστου επομένου έτους μέχρι τελικής αποπληρωμής. 

(δ) πάσα ύπό αΐρεσιν ύποχρέωσις ήτις δυνατόν νά πρόκυψη άναφορικώς προς 
οιανδήποτε άπαίτησιν εναντίον τής Γεωργικής Τραπέζης Κύπρου Λίμιτεδ θά 
άποπληροϋται ύφ' εκάστης τών Κεντρικών Τραπεζών, κατ' άναλογίαν 
προς το όλικόν τοϋ αναληφθέντος ενεργητικού και παθητικού, εκτός έάν 
ή τοιαύτη ύποχρέωσις άφορα εϊς ένεργητικόν, ή ένδιαφέρη ύπάλληλον, 
παραληφθέντα ύπό τίνος τών Τραπεζών οπότε ή οικεία Τράπεζα υποχρε
ούται νά προβή ε'ις τήν άποπληρωμήν τής τοιαύτης υποχρεώσεως. 

(ε) οί κατά τήν διάλυσιν τής Γεωργικής Τραπέζης εις τήν ύπηρεσίαν αυτής 
υπάλληλοι, ων τά ονόματα εμφαίνονται εϊς τον συνημμένον τή παρούση 
Συμφωνία Πρώτον Πίνακα, δικαιούνται άπό τής ημερομηνίας καθ' ην 
έχώρησεν ή διάλυσις, δπως μετατεθώσι και διορισθώσιν ύπό τους αυτούς 
δρους υπηρεσίας ων έκαστος υπάλληλος άπήλαυε κατά τήν τοιαύτην 
ήμερομηνίαν, οί μεν "Ελληνες εϊς τήν Συνεργατικήν Κεντρικήν Τράπεζαν 
Λίμιτεδ, οί δε Τοΰρκοι είς τήν Τουρκικήν Συνεργατικήν Κεντρικήν Τρά
πεζαν Λίμιτεδ, ε'ις θέσεις κατά το δυνατόν ΐσας προς τάς προηγουμένως 
ύπ' αυτών κατεχομένας, ώς αί άνάγκαι υπηρεσίας εκάστης τοιαύτης 
Τραπέζης ήθελον απαιτήσει, η εις ετέρας καταλλήλους και 'ισοδυνάμους 
θέσεις. 

Διά τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου «δροι υπηρεσίας» περιλαμβάνουν 
τον μισθόν, τήν άδειαν, τήν συμμετοχή ν ε'ις το Ταμείο ν Προνοίας, περιλαμβανομένων 
τών προσθέτων οφελών άτινα έξηγγέλθησαν έν τή γνωστοποιήσει τής Γεωργικής 
Τραπέζης ημερομηνίας 24ης Αυγούστου 1956, άτινα και εκτίθενται ε'ις τον συν
ημμένον τή παρούση Συμφωνία Δεύτερον Πίνακα, και ίατρικήν περίθαλψιν: 

Νοείται δτι πάν ποσόν εύρισκόμενον ε'ις πίστιν εκάστου τών άνω υπαλλήλων 
παρά τω Ταμείω Προνοίας τής Γεωργικής Τραπέζης (περιλαμβανομένου και παντός 
συμπληρωματικού ποσοϋ διά πρόσθετα οφέλη) θά μεταφερθή, άπό τής διαλύσεως 
αυτής, εις τήν Κεντρικήν Τράπεζαν είς ην ό ενδιαφερόμενος υπάλληλος μετατίθεται 
δυνάμει τών δρων τής παρούσης παραγράφου, ε'ις πίστιν τοϋ τοιούτου υπαλλήλου 
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:f δέ οικεία Κεντρική Τράπεζα θα άναλάβη άπό της ημερομηνίας ταύτης πάσας τάς 
εκ του Ταμείου Προνοίας υποχρεώσεις της Γεωργικής Τραπέζης : 

Νοείται περαιτέρω δτι άπαντα τά πρόσθετα οφέλη τα αναφερόμενα εϊς το 
Ταμεΐον Προνοίας τής Γεωργικής Τραπέζης 9ά έκχωρηθώσιν εις τάς δύο Κεντρικός 
Τράπεζας κατ' άναλογίαν καθορισθησομένην διά Κανονισμών τοϋ Ταμείου τής ώς 
εΐρηται Τραπέζης κατά την ήμέραν τής εκχωρήσεως ολοκλήρου τοϋ ενεργητικού 
και παθητικού, οϋτως ώστε τά πληρωτέα εις "Ελληνας υπαλλήλους ποσά θά κατα
τίθενται παρά τή Συνεργατική Κεντρική Τραπέζη Λίμιτεδ* τά δε πληρωτέα εις 
Τούρκους υπαλλήλους ποσά εις τήν Τουρκικήν Συνεργατικήν Κεντρικήν Τράπεζαν 
Λίμιτεδ. 

5. Ή παρούσα Συμφωνία θά ύποβληθή εις τήν Βουλή ν τών 'Αντιπροσώπων 
διά νά τύχη νομοθετικής κυρώσεως, θά τεθή δέ εν ϊσχύϊ άμα τή παρόδω ενός μηνός 
άπό τής τοιαύτης κυρώσεως. 

Ή παρούσα Συμφωνία υπεγράφη ύπό τών μερών τή παρουσία και τών κάτωθι 
αναφερομένων μαρτύρων. 

(Ύττ.) J. W. REDFORD, διά τήν Όθωμανικήν Τράπεζαν. 

Γ. Π. ΣΤΙΒΑΔΩΡΟΣ ~] 
Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ^διά τήν Γεωργικήν Τράπεζαν Λτδ. 
J. W. REDFORD J 

Ρ. Ν. ΚΛΗΡΙΔΗΣ, διά τήν Συνεργατικήν Κεντρικήν Τράπεζαν Λτδ. 

Μ. ΕΣΡΕΦ, διάτήνΤουρκικήνΣυνεργατικήν Κεντρική ν Τράπεζαν Λτδ. 

Ρ. ΣΟΛΟΜΙΔΗΣ, διά τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν.· 

Μ ά ρ τ υ ρ ε ς : Γ. ΦΥΛΑΚΤΗΣ. 
Χ. ΣΤΕΦΑΝΗ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 

ΟΝΟΜΑ 
' Ε λ λ η ν ι κ ό ν Π ρ ο σ ω π ι κ ό ν : 

Ν. Γ. Σύκας 
Α. Ζαχαρίου 
Σ. Λοϊζίδης 
Τ. Τελεβάντος 
Χρ. Λ. Χ" Λοΐζου 
Π. Χαραλάμπους 
Α; Π. Ττοφίδης 
Γ. Ιωάννου 
Ν. Σ. Μαλικίδης 
Γ. Χαραλάμπους 
Π, Γ. Χ" Χριστοφή 
Α. Κωνσταντινίδης 
Γ. Χ" 'Αλεξάνδρου. 

Τ ο υ ρ κ ι κ ό ν Π ρ ο σ ω π ι κ ό ν : 
Μουσταφά Χουλουσή 
Ναήλ Ρίζα 
Χουσσεΐν Φεβζή. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ. 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΚΥΠΡΟΣ. 

Έν Λευκωσία τή 24η Αυγούστου 1956. 

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 
Ι. 'Απεφασίσθη ή έπαύξησις των δυνάμει τοϋ Ταμείου Προνοίας Προσωπικού 

οφελών ώστε να βελτιωθώσιν οί δροι παροχής συντάξεως λόγω ορίου ηλικίας 
(superannuation) εις ώρισμένους των ανωτέρων μελών τοϋ Προσωπικού. 

2. Έν όψει τών ανωτέρω απεφασίσθη ότι εις την περίπτωσιν υπαλλήλου όστις 
εΐναι ήδη μέλος τοΰ Ταμείου Προνοίας Προσωπικού, ή όστις (τηρούμενης τής έν 
παραγράφω 9 διαλαμβανομένης επιφυλάξεως) καθίσταται μέλος αυτού ενόσω ή 
παρούσα γνωστοποίησις παραμένη έν ισχύϊ, και πληροί τάς έν τη παρούση προ
βλεπόμενος απαιτήσεις άναφορικώς προς τα ετη υπηρεσίας, ή ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
θα προσθετή εις το έπ! τη άφυπηρετήσει «διαθέσιμον ποσόν» (amount available) 
το ποσόν όπερ είναι άναγκαϊον διά να άνέλθη τούτο εις τον προσήκοντα κατώτατον 
αριθμόν τον δεικνυόμενον εϊς την κάτωθι έμφανιζομένην κλίμακα. 

3. Το «διαθέσιμον ποσόν» σύγκειται εκ τοΰ υπολοίπου παρά τω Ταμείω Προ
νοίας Προσωπικού, μεθ' απάντων τών δεδουλευμένων τόκων (εφ' όσον εΐναι 
πληρωτέος τόκος) τηρούμενης τής κατωτέρω παραγράφου 4. 

4. Έν ή περιπτώσει οί Επίτροποι Διαχειρίσεως (Trustees) τοΰ Ταμείου Προ
νοίας Προσωπικού διέθεσαν δυνάμει τοΰ άρθρου 18 τών Κανονισμών χρήματα 
ευρισκόμενα εις πίστιν τού Προσωπικού Λογαριασμού μέλους τινός διά πληρωμήν 
ασφαλίστρων ζωής, δέον όπως γίνη υπολογισμός διά νά διαπιστωθή το ποσόν 
όπερ θά ήτο διαθέσιμον εις τον Προσωπικόν Λογαριασμόν τοΰ μέλους εάν δεν 
διενεργοϋντο αϊ τοιαΰται πληρωμαί. Το ούτω υπολογισθέν ποσόν θά θεωρηται 
ώς το «διαθέσιμον ποσόν». 

5. 'Ως εΐναι φυσικόν ουδέν συμπλήρωματικόν ποσόν εΐναι πληρωτέον εις περί
πτωσιν καθ' ην το «διαθέσιμον ποσόν» υπερβαίνει τον ύπολογιζόμενον βάσει τής 
κλίμακος προσήκοντα αριθμόν. Έν άλλοις λόγοις, ή κλΐμαξ τίθεται έν εφαρμογή 
μό»νον εις περιπτώσεις καθ' ας το όλικόν «διαθέσιμον ποσόν» εΐναι έλασσον τοΰ 
υπολογιζόμενου βάσει τής κλίμακος ποσοϋ. 

6. Ό υπάλληλος δικαιούται οφελών δυνάμει τής παρούσης γνωστοποιήσεως 
επί τή άφυπηρετήσει αύτοΰ εκ τής·ύπηρεσίας τής Τραπέζης κατά ή μετά τήν συμπλή
ρωσιν ηλικίας ΕΞΗ ΚΟΝΤΑ ετών, ή επί τή παύσει αύτοΰ ύπό τής Τραπέζης άνευ 
ιδίας υπαιτιότητας κατά ή μετά τήν συμπλήρωοιν ηλικίας ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ετών υπάλληλος όστις απολύεται εις ουδέν όφελος δικαιούται. 

7. Ό υπάλληλος δύναται, εάν το έπιθυμή, νά χρησιμοποίηση τά οφειλόμενα 
αύτώ επί τή άφυπηρετήσει ποσά διά τήν άγοράν, εκ τίνος Εταιρείας 'Ασφαλειών 

Ι Ζωής τής ιδίας αύτοΰ εκλογής, ετησίας τινός προσόδου δι' εαυτόν, μετά ή άνευ 
' δικαιώματος επιστροφής μέρους τινός ε'ις τήν χήραν αύτοΰ. 

8. Τά εκ τής κλίμακος οφέλη εκτείνονται ωσαύτως, καθ' όσον έφαρμόζηται καΐ 
έπ" αυτών, καΐ εις τήν χήραν και/ή τά ορφανά μέλους τινός τοΰ Ταμείου Προνοίας 
Προσωπικού αποθνήσκοντος προ τής άφυπηρετήσεως αύτοΰ. 

9. Ή Γεωργική Τράπεζα επιφυλάσσει εις έαυτήν το δικαίωμα όπως άκυροι 
καθ' οιονδήποτε χρόνον τους όρους τής παρούσης γνωστοποιήσεως άναφορικώς 
προς υπαλλήλους μετέπειτα καθιστάμενους μέλη τοΰ Ταμείου Προνοίας Προσω
πικού. 
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10. Προσέτι ή Τράπεζα επιφυλάσσει εις έαυτήν το δικαίωμα δπως, εν ή περι
πτώσει ήθελεν έφαρμοσθή δια νόμου υποχρεωτική άσφάλισις, ή σχέδιον συντά
ξεων, η μισθοί και συντάξεις επί καθωρισμένων κλιμάκων, τροποποιή οιονδήποτε 
των δρων της παρούσης γνωστοποιήσεως και εϊδικώτερον, να άναθεωρή τήν κλί
μακα λαμβάνουσα ύπ'δψιν τα ωφελήματα τοϋ υπαλλήλου και τήν πρόσθετον έπι
βάρυνσιν της Τραπέζης λόγω της εφαρμογής τοιούτου μέτρου ή μέτρων. 

ΚΛΙΜΑΞ. 
(α) Π α ρ έ χ ο υ σ α ι Δ ι κ α ί ω μ α ' Ε π ι δ ό μ α τ ο ς ' Α π ό λ α β α ί— 

Σημαίνει τον μέσον δρον μισθού διαρκούντων των 36 προηγουμένων 
της άφυπηρετήσεως μηνών. 

(β) ' Υ π η ρ ε σ ί α — Σ η μ α ί ν ε ι συμπεπληρωμένα ετη υπηρεσίας από τοϋ 
διορισμού αύτοϋ παρά τη Τραπέζη. 

(γ) ' Α ρ ι θ μ ό ς Μ η ν ώ ν —Σημαίνει τον αριθμόν επί τον όποιον πολλαπλα
σιάζονται αί παρέχουσαι δικαίωμα επιδόματος άπολαβαι δια τήν έφαρμο
γήν της κλίμακος ταύτης. 

Υπηρεσία 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

'Αριθμός 
Μηνών 

12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
42 

Υπηρεσία 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

'Αριθμός 
Μηνών 

45 
48 
51 
54 
57 
60 
63 
66 
69 
72 
^ 

Ουδείς υπάλληλος δικαιούται επί τη άφυπηρετήσει αύτοϋ να λάβη δ υ ν ά μ ε ι 
τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς κ λ ί μ α κ ο ς , πλέον τών έβδομη κοντά δύο φορών τάς 
«ΠΑΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΑΒΑΣ» αύτοϋ, και α ν ε τ ι 
άφυπηρέτησεν, συμπληρώσας πλέον τών τριάκοντα πέντε ετών υπηρεσίας, ή είναι 
ηλικίας ανω τών έξή κοντά ετών. 


