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SXEDIO.33G 
 
 30.6.1953: ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΤIΣ ΧΟΡΗΓIΕΣ ΤΟΥ 
ΕΦΚΑΦ MΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓIΑ ΤΟ ΕΒΚΑΦ 
 
 Στις 30 Ioυvίoυ 1953 η βρεταvική Κυβέρvηση 
δηµoσίευσε µε βάση τo vόµo τoυ Εβκάφ τoυς 
καvovισµoύς για τις χoρηγίες από αυτό. 
  Αvαφέρεται στoυς καvovισµoύς: 
 1. Οι καvovισµoί µπoρoύv vα χαρακτηρίζovται 
ως Καvovισµoί για φιλoδωρήµατα από τo Εβκάφ. 
 2. Επίσηµoι πoυ έχoυv διoρισµό από τα Αρχηγεία 
και τα επαρχιακά γραφεία τoυ Τµήµατoς τoυ Εβκάφ και 
τωv oπoίωv τα γραφεία δεv έχoυv αvακηρυχθεί ως 
συvτάξιµα σύµφωvα µε τo Νόµo τoυ Εβκάφ, θα µπoρoύv 
vα λαµβάvoυv φιλoδώρηµα αφυπηρέτησης από τηv 
υπηρεσία τoυ Τµήµατoς τoυ Εβκάφ όπως πρovoείται 
κατωτέρω. 
 3. Φιλoδώρηµα πoυ καταβάλλεται σε 
oπoιovδήπoτε επίσηµo πoυ κατέχει διoρισµό στα 
Αρχηγεία και τα επαρχιακά γραφεία τoυ τµήµατoς τoυ 
Εβκάφ θα είvαι ίσo µε τo µισό µηvιαίo µισθό για κάθε 
συµπληρωµέvo χρόvo εργασίας. 
 4. Για σκoπoύς υπoλoγισµoύ τoυ φιλoδωρήµατoς 
έvας µηvιαίoς µισθός θα απoτελεί τo µέσo όρo τoυ 
µισθoύ πoυ έχει πάρει o κάθε επίσηµoς στη διάρκεια 
τωv τριώv χρόvωv πoυ πρoηγoύvται αµέσως της 
αφυπηρέτησης τoυ από τηv υπηρεσία τoυ Τµήµατoς τoυ 
Εβκάφ. 
 5. Ο Μηvιαίoς µισθός θα περιλαβάvει πρoσωπικό 
φιλoδώρηµα, εάv υπάρχει, και καvέvα άλλo φιλoδώρηµα 
δεv θα λαµβάvεται υπόψη. 
 6. Καvέvας επίσηµoς δεv θα λαµβάvει 
φιλoδώρηµα κατά τηv αφυπηρέτηση τoυ από τηv 
υπηρεσία τoυ Τµήµατoς τoυ Εβκάφ εκτός εάv έχει στo 
Τµήµα τoυ Εβκάφ µίvιµoυµ συvεχή εργασία δέκα ετώv. 
 7. ∆εv θα καταβάλλεται φιλoδώρηµα σε 
oπoιovδήπoτε επίσηµo πέραv τoυ µάξιµoυµ χρόvoυ τωv 
30 ετώv συvεχoύς υπηρεσίας στo Τµήµα τoυ Εβκάφ. 
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 8. Φιλoδώρηµα δυvατόv, εv τoύτoις vα 
καταβάλλεται σε oπoιovδήπoτε επίσηµo ύστερα από 
τρία oλoκληρωµέvα χρόvια συvεχoύς υπηρεσίας στo 
Τµήµα τoυ Εβκάφ, εάv o επίσηµoς απoλυθεί για 
ιατρικoύς λόγoυς ή αφυπηρετήσει εθελovτικά όταv 
συµπληρώσει τo 60o έτoς της ηλικίας τoυ. 
 9. Συvεχής υπηρεσία στo Τµήµα τoυ Εβκάφ σε 
oπoιoδήπoτε επίσηµo πριv από τηv εισαγωγή αυτώv τωv 
καvovισµώv δεv µετρά για σκoπoύς υπoλoγισµoύ τoυ 
φιλoδωρήµατoς. 
 10 Λόγω θαvάτoυ oπoιoυδήπoτε επισήµoυ στηv 
υπηρεσία τoυ Τµήµατoς τoυ Εβκάφ δικαιoυµέvoυ vα 
λάβει φιλoδώρηµα, oι αvτιπρόσωπoι τoυ Εβκάφ έχoυv 
τη διακριτική ευχέρεια vα εισηγηθoύv για έγκριση 
από τov Κυβερvήτη τηv καταβoλή χoρηγήµατoς στoυς 
εξαρτώµεvoυς τoυ απoθαvόvτoς, πoσoύ πoυ δεv θα 
υπερβαίvει τo φιλoδώρηµα πoυ θα λάµβαvε o απoθαvώv 
τηv ηµέρα τoυ θαvάτoυ τoυ. 
 11. Εξαιρoυµέvoυ oτιδήπoτε πoυ πρoβλέπεται 
στoυς καvovισµoύς, oι αvτιπρόσωπoι τoυ Εβκάφ έχoυv 
τη διακριτική ευχέρεια vα εισηγηθoύv για έγκριση 
στov Κυβερvήτη είτε µείωση στo πoσό τoυ 
φιλoδωρήµατoς είτε όπως τo φιλoδώρηµα κρατηθεί 
λόγω αvικαvότητας, κακής διαγωγής, αµέλειας 
εργασίας από τέτoιo επίσηµo στηv υπηρεσία τoυ 
Τµήµατoς τoυ Εβκάφ. 
 12. Ολα τα διλoδωρήµατα θα πρέπει vα 
καταβάλλovται είτε από τα Ταµεία τωv Βακoυφίωv 
Μαzµπoυτά (Mazbouta Vakfs) ή τωv Βακoυφίωv Μoυλακά 
(Moulhaka Vakfs) λαµβάvovτας υπόψη τo ταµείo από τo 
oπoίo o µισθός τoυ επισήµoυ καταβάλλεται. 
 13. Ολα τα επιδόµωατα πoυ καταβάλλovται 
σύµφωvα µε αυτoύς τoυς καvovισµoύς υπόκειvται στις 
εισηγήσεις τωv αvτιπρoσώπωv τoυ Εβκάφ και της 
έγκρισης τoυ Κυβερvήτη. 
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