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Ό περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1967 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπ(σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 166 
21 το0 1959 
'Ελλ. Κοιν. Ν. 

7το0 1962 
1 4 τ ο ϋ 1 9 6 2 
16 του 1962 

7 τοΰ 1 963 
11 τοϋ 1 963 

1 τοϋ1964 
1 2 τ ο 0 1 9 6 4 . 

Άντικατά-

στσσις τοΰ 
άρθρου 45 
τοϋ βασικού 
Νόμου. 

'Αριθμός 19 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Στοιχειώδους 'Εκ

παιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1967, θά άναγιγνώσκηται 
δέ όμου μετά του περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμου (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Τό άρθρον 45 του δασικού Νόμου αντικαθίσταται δια του ακο
λούθου άρθρου : 
«Ερμηνεία. 45. Δια τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, έκτος έάν 

έκ του κειμένου προκύπττ] διάφορος έννοια— 
«διδάσκαλος» σημαίνει τόν έκπαιδευτικόν τον κατά 

νόμον διοριζόμενον δι' ύπηρεσίαν είς δημόσια σχολεία 
στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και περιλαμβάνει Διευθυν
τή ν' 

«μισθός» σημαίνει τόν έτήσιον μισθόν και δέν περι
λαμβάνει οιονδήποτε επίδομα* 

«φιλοδώρημα» σημαίνει οιονδήποτε φιλοδώρημα χορη
γούμενον δυνάμει του παρόντος Μέρους.» 
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«Σύνταξις 
και συντε

λεστής. 

Κατάργησις 
τοϋ άρθρου 
47 και άντι

κατάστασις 
τοϋ άρθρου 
45Α τοϋ βα

σικού Νόμου. 
21 τοϋ 1959. 

3 . Τό άρθρον 46 τοϋ βασικού Νόμου αντικαθίσταται δια του άκο ,Αντικατά
λοόθου άρθρου : στασιςτοΰ 

46. Τηρουμένων των διατάξεων τοϋ παρόντος Μέρους, ^ g ^ 4 ^ 
είς πάντα διδάσκαλον του όποιου ό μόνιμος διορισμός έπε N,*,M0U

κυρώθη και ό όποιος έχει συμπληρώσει συντάξιμον ύπη
ρεσίαν δέκα ετών χορηγε ίτα ι έπί τη άφυπηρετήσει του 
σύνταξις έπί τη βάσει συντελεστού ενός έξακοσιοστου εξη
κοστού τοϋ μισθού του δι' ^καστον συμπεπληρωμένον μή
να υπηρεσίας : 

Νοείται δτι ό μισθός διδασκάλου ό όποιος ήσκησε δι
καίωμα εκλογής δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 
16 του περί Στοιχε ιώδους Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς (Τροποποιητι
κού) Νόμου τοΰ 1967 μειουται κατά εξ και εν τέταρτον 
τοις εκατόν διά τόν ύπολογισμόν της συντάξεως αύτου : 

Νοείται περαιτέρω δτι σύνταξις χορηγούμενη είς διδά
σκαλον δυνάμει του παρόντος Μέρους δέν δύναται νά 
ύπερβαίνη τά δύο τρίτα του ανωτάτου μισθού τόν όποιον 
εισέπραξε καθ' οιονδήποτε χρόνον διαρκούσης της υπηρε
σίας του». 

4 . Τό άρθρον 47 του βασικού Νόμου καταργε ίται και τό άρθρον 
45Α του αύτου Νόμου (ως εκτίθεται είς τό άρθρον 3 του περί Στοι
χε ιώδους Εκπα ιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1959) αντι
καθίσταται διά του ακολούθου άρθρου : 
«Αϋξησις 47.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) , 
συντάξεως διδάσκαλος ό όποιος κατά την ήμερομηνίαν της άφυπηρε
σίς^φυ^ρε ^Α0^ τ ο υ δυνάμει της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (β) του εδαφίου (1) 
τήσεωςλόγω τ ° υ άρθρου 51 συνεπλήρωσε συντάξιμον υπηρεσίαν άνω 
ασθενείας. των δέκα άλλα κάτω των ε'ίκοσιν ετών θεωρείται ώ ς συμ

πληρώσας εΐκοσιν ετών υπηρεσίαν προς ύπολογισμόν της 
καταβλητέας συντάξεως. Έ ά ν δμως ή χρονική διαφορά 
μεταξύ της ηλικίας του κατά τήν ήμερομηνίαν της άφυ
πηρετήσεώς του και της συμπληρώσεως της ηλικίας υπο
χρεωτικής άφυπηρετήσεως αύτου προστιθεμένη είς τήν 
περίοδον της υπηρεσίας του είναι κάτω των εΐκοσιν ετών, 
τό μικρότερον τούτο χρονικόν διάστημα υποκαθιστά τ ά 
εΐκοσιν ετη κατά τόν ύπολογισμόν της καταβλητέας συν
τάξεως. 

(2) Αϊ διατάξεις τοΰ εδαφίου (1) δέν εφαρμόζονται είς 
τήν περίπτωσιν διδασκάλου ό όποιος καθίσταται ανάπη
ρος συνεπεία τραύματος έν τη εκτελέσει του καθήκοντος 
του και ό όποιος δικαιούται είς πρόσθετον σύνταξιν δυ
νάμει του άρθρου 55 έάν ή τοιαύτη πρόσθετος σύνταξις 
εΐναι μεγαλύτερα του δυνάμει του εδαφίου (1) παρεχο
μένου ωφελήματος». 

5 . Τό άρθρον 48 του βασικού Νόμου τροποποιείται διά της αντι

καταστάσεως του εδαφίου (2) διά του ακολούθου εδαφίου : 
«(2) Αϊ διατάξεις του εδαφίου (1) δέν εφαρμόζονται είς τήν 

περίπτωσιν διδασκαλίσσης είς τήν οποίαν επιτρέπεται ύπό τοΟ 
Υπουργικού Συμβουλίου δπως άφυπηρετήση λ ό γ ω γ ά μ ο υ ή επι

κειμένου γάμου ή τεκνογονίας αυτής». 

6 . Τό άρθρον 49 του βασικού Νόμου αντικαθίσταται διά του άκο "Αντικατά
λούθου άρθρου : σκχσιςτοϋ 
«Συντάξιμος 49.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΟ παρόντος άρ fiPfP°u49_ 
υπηρεσία. θρου, συντάξιμος υπηρεσία είναι— NOU^0 1*0" 

(α) ή υπηρεσία διδασκάλου έπί μονίμου βάσεως ' 

Τροποποίησις 
τοϋ άρθρου 
48 τοϋ 6α
σικοΰ Νόμου. 
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ΤροποποΙησις 
τοϋ άρθρου 
51 τοΰ 6α

οικοϋ Νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 
52 τοϋ βα

σικού Νόμου. 

Άντικατά
στασις τοΰ 
άρθρου 53 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

(β) ή υπηρεσία διδασκάλου επί προσωρινής δόσεως ή 
έπι συμβάσει έάν εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις 
αυτή προηγήται αμέσως υπηρεσίας έπί μονίμου βά
σεως' 

(γ) υπηρεσία ή όποια θα ήδύνατο να λογισθή ώς συν
τάξιμος δυνάμει οιουδήποτε άλλου νόμου διέποντος 
τήν χορήγησιν συντάξεως έκ του Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας έάν ή τοιαύτη υπηρεσία προηγή
ται αμέσως τής υπηρεσίας διδασκάλου δυνάμει τοΰ 
παρόντος Νόμου ή διακόπτη αυτήν ή έάν ή τοιαύτη 
υπηρεσία διεκόπη ή διακόπτεται λόγω φοιτήσεως 
έν Κύπρω εις τό Διδασκαλικόν Κολλέγιον ή τήν 
Παιδαγωγικήν Άκαδημίαν. 

(2) Ουδεμία περίοδος απουσίας έπ' άδεια άνευ μισθού 
λογίζεται ώς συντάξιμος υπηρεσία έκτος έάν ή τοιαύτη 
άδεια είναι εκπαιδευτική άδεια ή παρεχωρήθη τή έγκρίσει 
τής αρμοδίας αρχής προς τό συμφέρον τής στοιχειώδους 
εκπαιδεύσεως. 

(3) Συντάξιμος υπηρεσία λογίζεται και πάσα περίοδος 
υπηρεσίας διδασκάλου εις τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις τής 
Δημοκρατίας διακόπτουσα τήν ύπηρεσίαν αύτου ώς διδα
σκάλου. 

Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «"Ενοπλοι Δυ
νάμεις» σημαίνει τήν δυνάμει των περί τής Εθνικής Φρου
ράς Νόμων συσταθεΐσαν Έθνικήν Φρουράν και περιλαμ
βάνει πασαν άλλην Δύναμιν τήν οποίαν τό Ύπουργικόν 
Συμβούλων ήθελε κηρύξει ώς "Ενοπλον Δύναμιν τής Δη
μοκρατίας. 

(4) Διά τον ύπολογισμόν τής ολικής συνταξίμου υπη
ρεσίας διδασκάλου χρονική περίοδος άνω των δεκαπέντε 
ήμερων λογίζεται ώς συμπεπληρωμένος μήν.». 

7. Ή παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 51 του βασι
κού Νόμου τροποποιείται διά τής αντικαταστάσεως των λέξεων «πεν
τήκοντα πέντε ετών» διά των λέξεων «έξήκοντα ετών» και των λέ
ξεων «πεντήκοντα ετών» διά των λέξεων «πεντήκοντα πέντε ετών». 

8. Τό άρθρον 52 του βασικού Νόμου τροποποιείται διά τής αντι
καταστάσεως τοϋ εδαφίου (1) διά του ακολούθου εδαφίου : 

«(1) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του παρόντος Μέρους, χορη
γείται φιλοδώρημα είς διδασκάλισσαν εις τήν οποίαν επιτρέπεται 
υπό του Υπουργικού" Συμβουλίου δπως άφυπηρετήση λόγω γάμου 
ή επικειμένου γάμου ή τεκνογονίας αυτής έάν σύνταξις δεν δύνα
ται νά χορηγηθή είς αυτήν δυνάμει του άρθρου 51.». 
9. Τό άρθρον 53 του βασικού Νόμου αντικαθίσταται διά του ακο

λούθου άρθρου : 
«Ηλικία 53.—(1) Ή ηλικία υποχρεωτικής άφυπηρετήσεως άπάν

άφυπηρε τ ω ν τ ω ν διδασκάλων εΐναι ή τών έξήκοντα ετών : 
εως ' Νοείται δτι— 

(α) ε'ις διδάσκαλον ό όποιος συμπληροΐ τήν ήλικίαν 
υποχρεωτικής άφυπηρετήσεως κατά τήν διάρκειαν 

του σχολικού έτους δύναται νά έπιτραπή ύπό του 
Υπουργού* Παιδείας δπως συνέχιση νά ύπηρετή μέ
χρι τέλους του σχολικού έτους" 

(β) τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά απαίτηση 
παρά διδασκάλου ή νά έπιτρέψη είς αυτόν δπως 

20 τοϋ 1 964 
49 τοϋ 1964 
68τοϋ1964 
26 τοΰ 1965 
27τοϋ1965 
44 τοϋ1965 
5τοΰ1966 

14τοΰ1966 
41 τοϋ 1966. 
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άφυπηρετήση επί τή συμπληρώσει της ηλικίας των 
πεντήκοντα πέντε ετών ή καθ' οιονδήποτε μεταγε
νέστερον χρόνον, ωσαύτως δε προκειμένου περί δι
δασκαλίσσης νά έπιτρέψη εις αυτήν δπως άφυπη
ρετήση λόγω γάμου ή επικειμένου γάμου ή τεκνο
γονίας αυτής' 

(γ) το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, έάν θεωρή 
τούτο έπιθυμητόν προς τό συμφέρον της εκπαιδεύ
σεως, νά έπιτρέψη εις διδάσκαλον δπως παραμείνη 
έν τή υπηρεσία μετά την ήμερομηνίαν καθ' ην συμ
πληροΰται ή ηλικία υποχρεωτικής άφυπηρετήσεως 
αύτοΟ επί τοσούτο χρονικόν διάστημα δσον τό Συμ
βούλιον ήθελεν ορίσει. 

(2) Ό Υπουργός Παιδείας δύναται καθ' οιονδήποτε 
χρόνον νά ζητήση παρ' οιουδήποτε διδασκάλου τήν προ
σαγωγήν τοιούτων αποδεικτικών της ημερομηνίας γεννή
σεως αύτοΰ οΤα ήθελεν ορίσει τό Ύπουργικόν Συμβού
λιο v.». 

10. Τό άρθρον 55 του βασικού Νόμου αντικαθίσταται διά του άκο Άντικατά
λούθου άρθρου : £22? ^ 
«Σύνταζις 55.—(1) Έάν μόνιμος διδάσκαλος του όποιου ό διορι τοοβασικοΰ 
έν περιπτώσει σμός έπεκυρώθη καταστή μονίμως ανάπηρος συνεπεία Νόμου, 
ο^^ΐό^ τραύματος τό όποιον υπέστη— 
αναπηρίας. (α) έν τή ενεργώ εκτελέσει του καθήκοντος αύτοΰ' και 

(β) άνευ ιδικής του αμελείας" και 
(γ) λόγω περιστάσεων αί όποΐαι δύνανται ειδικώς νά 

άποδοθώσιν είς τήν φύσιν του καθήκοντος αύτου, 
τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται— 

(i) έάν ή άφυπηρέτησις αύτου καταστή αναγκαία ή ουσι
αστικώς έπιταχυνθή και έάν ή συνολική υπηρεσία 
αύτοΰ εΐναι όλιγωτέρα των δέκα ετών, νά χορήγη
ση ε'ις αυτόν, άντι φιλοδωρήματος βάσει του άρ
θρου 48, σύνταξιν βάσει τοΰ άρθρου 46 αγνοουμένου 
τοΰ δρου περί συμπληρώσεως υπηρεσίας δέκα ετών' 

(ii) νά χορήγηση εις αυτόν επί τή άψυπηρετήσει του πρό
σθετο ν σύνταξιν ως ακολούθως υπολογιζόμενη ν έπί 
τή βάσει του μισθού αύτοΰ κατά τήν ήμερομηνίαν 
καθ' ην υπέστη τό τραύμα : 

"Οταν ή αναπηρία είναι— 
ελαφρά, πέντε εξηκοστά του μισθού 
σοβαρά, δέκα εξηκοστά του μισθού 
λίαν σοβαρά, δεκαπέντε εξηκοστά του μισθού 
πλήρης, εϊκοσιν εξηκοστά του μισθού. 

Διά τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου οι δροι— 
<ελαφρά αναπηρία» σημαίνει βαθμόν αναπηρίας μετα

ξύ 10% και 30% αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων, 
«σοβαρά αναπηρία» σημαίνει βαθμόν αναπηρίας άνω 

τοΰ 30% και μέχρι 50% συμπεριλαμβανομένου, 
«λίαν σοβαρά αναπηρία» σημαίνει βαθμόν αναπηρίας 

άνω του 50% και μέχρι 70% συμπεριλαμβανομένου, 
«πλήρης αναπηρία» σημαίνει βαθμόν αναπηρίας άνω τοΰ 

70%, 
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ως αϋτη και οι βαθμό! ταύτης καθορίζονται εις τον περί 
2τοΰΐ964 Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμον ή πάντα Νόμον τροπο
3τοθΐ966. τιοιουντα ή άντικαθιστώντα αυτόν : 

Νοείται δτι ή πρόσθετος σύνταξις δύναται νά μειωθή 
κατά τοσούτο ποσόν δσον το Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθε
λε θεωρήσει εϋλογον έάν ή αναπηρία δέν είναι ό λόγος 
ή ό μόνος λόγος της άφυπηρετήσεως: 

Νοείται περαιτέρω δτι ή πρόσθετος σύνταξις όμου μετά 
της συντάξεως δέν δύναται νά ύπερβη τά πέντε έκτα του 
ανωτάτου μισθού τοΰ· διδασκάλου καθ ' οιονδήποτε χρόνον 
της υπηρεσίας του. 

(2) Οιαδήποτε πρόσθετος σύνταξις πληρωτέα δυνάμει 
της παραγράφου (U) του εδαφίου (1) μειοΟται κατά ποσόν 
ϊσον προς το ε'ν τρίτον του ετησίου ποσοϋ του λ ό γ ω ανα
πηρίας καταβαλλομένου ωφελήματος υπό μορφήν συντά
ξεως πληρωτέας δυνάμει τοΰ περί Κοινωνικών Άσφαλί

2 τοϋ 1964 σεων Νόμου ή παντός νόμου τροποποιουντος ή άντικαθι
3 τοΰ 1966. στώντος αυτόν. 

(3) Οιαδήποτε πρόσθετος σύνταξις πληρωτέα δυνάμει 
της παραγράφου (ϋ) τοΟ εδαφίου (1) όμου μεθ* οιασδή
ποτε συντάξεως πληρωτέας δυνάμει του παρόντος Μέρους 
καΐ του ετησίου ποσού του λ ό γ ω αναπηρίας καταβαλλο
μένου ωφελήματος υπό μορφήν συντάξεως δυνάμει του 

2 τοΰ 1964 περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου ή παντός Νόμου τρο
3 τοΰ 1966. τϊοποιοΰντος ή' αντικαθιστώντος αυτόν δέν δύναται νά ύπερ

βη τόν μισθόν του διδασκάλου κατά την ήμερομηνίαν άφυ
πηρετήσεως αύτου.». 

Άντικατά U . Το άρθρον 56 του βασικού Νόμου αντικαθίσταται διά του άκο
στασιςτοϋ λ ο ύ θ ο υ ά ρ θ ρ ο υ : 
άρθρου 56 '

 Γ 

τοΰ βασικού «Συντάξεις 56.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρ

Νόμου. £ii^a^b ®Ρο υ ' ^ταν διδάσκαλος άποθάνη συνεπεία τραύματος το 
οκάλουφο"' όποιον ύ π έ σ τ η 

νευομένου (α) έν τη ενεργώ εκτελέσει τοΰ καθήκοντος αυτού' και 

λέ«ιτοο" (Ρ) άνεΌ 1δίκίΐς τ ο υ ά μ ε λ ε ί « ς ' KCC^ 
καθήκοντος. (γ) λόγω περιστάσεων αϊ όποΐαι δύνανται ειδικώς νά 

άποδοθώσιν εις τήν φύσιν του καθήκοντος αύτου, 
ενώ διετέλει έν υπηρεσία, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύ

ναται νά χορήγηση επιπροσθέτως προς τό δυνάμει του 
άρθρου 61 (ώς τούτο άνηριθμήθη ύπό του παρόντος Νόμου) 
τυχόν χορηγηθέν είς τόν νόμιμον προσωπικόν άντιπρόσω

πον αύτου φιλοδώρημα— 
(i) έάν ό αποθανών διδάσκαλος καταλίπη χήραν, σύντα

ξιν είς αυτήν έφ' δσον παραμένει ανύπανδρος έκ 
ποσού μή υπερβαίνοντος τά δέκα εξηκοστά του μι

σθού του κατά τήν ήμερομηνίαν καθ' ην υπέστη τό 
τραύμα* 

(Π) έάν ό αποθανών διδάσκαλος καταλίπη χήραν είς τήν 
οποίαν χορηγείται σύνταξις δυνάμει της προηγου

μένης παραγράφου και τέκνον ή τέκνα, σύνταξιν 
δι* Μκαστον τέκνον έκ ποσού μή υπερβαίνοντος τό 
εν έκτον της ύπό της προηγουμένης παραγράφου 
καθοριζομένης συντάξεως' 

(iii) έάν ό αποθανών διδάσκαλος καταλίπη τέκνον ή τέ

κνα, άλλα δέν καταλίπη χήραν ή δέν χορηγείται 
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σύνταξις εις την χήραν, σύνταξιν δι' εκαστον τέκνον 
έκ ποσοΰ διπλασίου του υπό της προηγουμένης πα
ραγράφου καθοριζομένου' 

(iv) εάν ό αποθανών διδάσκαλος καταλ'ιπη τέκνον ή τέ
κνα και χήραν εις την οποίαν χορηγείται σύνταξις 
δυνάμει της παραγράφου (i) του παρόντος εδαφίου 
και ή χήρα ακολούθως άποθάνη, σύνταξιν δι' εκα
στον τέκνον άπό της ημερομηνίας του θανάτου της 
χήρας έκ ποσοΰ διπλασίου του υπό της παραγράφου 
(ii) τοΰ παρόντος εδαφίου καθοριζομένου* 

(ν) έάν ό αποθανών διδάσκαλος δεν καταλίπη χήραν, ή 
έάν δεν χορηγείται σύντσξις εις την χήραν, και έάν 
ή μήτηρ του έξηρτατο πλήρως ή κυρίως έξ αύτου 
διά τήν συντήρησίν της, σύνταξιν εις την μητέρα, 
έφ' δσον αϋτη στερείται επαρκών μέσων συντηρή
σεως, έκ ποσοΰ μη υπερβαίνοντος τήν σύνταξιν ήτις 
θά ήδύνατο νά είχε χορηγηθη είς τήν χήραν αύτου: 

Νοείται δτι— 
(α) σύνταξις δεν είναι πληρωτέα δυνάμει του παρόντος 

εδαφίου καθ' οιονδήποτε χρόνον διά πλείονα των 
τριών τέκνα" 

(β) είς περίπτωσιν συντάξεως χορηγηθείσης δυνάμει της 
παραγράφου (ν) του παρόντος εδαφίου, έάν ή μήτηρ 
είναι χήρα κατά τόν χρόνον της χορηγήσεως της 
συντάξεως και ακολούθως νυμφευθή έκ νέου, ή τοι
αύτη σύνταξις τερματίζεται άπό της ημερομηνίας 
του νέου γάμου' έάν δέ κατά τήν κρίσιν του Υπουρ
γού Οικονομικών καθ' οίονδήποτε χρόνον ή μήτηρ 
έχη άλλους επαρκείς πόρους συντηρήσεως, ή σύν
ταξις αυτή τερματίζεται άπό της ημερομηνίας τήν 
οποίαν ό Υπουργός Οίκονομικών ήθελεν ορίσει* 

(γ) σύνταξις χορηγηθείσα είς θήλυ τέκνον δυνάμει του 
παρόντος εδαφίου τερματίζεται δταν τό τέκνον νυμ
φευθη* 

(δ) ό 'Υπουργός Οικονομικών δύναται νά διάταξη τήν 
συνέχισιν καταβολής συντάξεως διά τέκνον, τό όποι
ον καίτοι έπαυσε δικαιούμενο ν ταύτης δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, υπέστη καθ' δν χρόνον έδικαιοΟτο 
εις σύνταξιν, πνευματικήν ή σωματικήν άναπηρίαν 
πιστοποιουμένην ιατρικώς και καθιστώσαν αυτό ανί
κανο ν νά κερδίζη τά προς τό ζην. Ή τοιαύτη σύν
ταξις τερματίζεται διά διαταγής του Υπουργού 
Οίκονομικών, έάν οδτος καθ' οιονδήποτε χρόνον ίκα
νοποιηθή δι' ιατρικής αποδείξεως δτι ή αναπηρία 
έπαυσεν υφισταμένη ή δεν εμποδίζει τό έν λόγω τέ
κνον νά κερδίζη τά προς τό ζην. 

(2) Οίαιδήποτε συντάξεις πληρωτέαι δυνάμει τοΰ πα
ρόντος άρθρου μειοΰνται κατά ποσόν ίσον προς τό εν τρί
τον τοΰ ετησίου ποσοΰ τοΰ λόγω θανάτου καταβαλλο
μένου ωφελήματος ύπό μορφή ν συντάξεων πληρωτέων δυ

2 τοΰ 1964 νάμει τοΰ περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου ή παντός 
3 τοΰ 1966. Νόμου τροποποιοΰντος ή άντικαθιστώντος αυτόν. 

(3) Οίαιδήποτε συντάξεις πληρωτέαι δυνάμει τοΰ πα
ρόντος άρθρου όμοΰ μετά τοΰ ετησίου ποσοΰ παντός λό
γω θανάτου καταβαλλομένου ωφελήματος ύπό μορφήν 
συντάξεων πληρωτέων δυνάμει τοΰ περί Κοινωνικών Άσφα. 
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Κατάρνησις 
του άρθρου 
60 τοΰ βα
σικού Νόμου. 

ΤροποποΙησις 
τοΟ άρθρου 
60 του βα

σικοΟ Μόμου. 

Άντικατά

στασις τοΟ 
άρθρου 61 
τοϋ βασικού 
Μ ώμου. 

λίσεων Νόμου η παντός Νόμου τροποποιοΰντος ή άντικα
θιστώντος αυτόν εν ουδεμία περιπτώσει ύπερβαίνουσι τον 
κατά την ήμέραν του θανάτου μισθόν του διδασκάλου. 

(4) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ή! λέξις 
«τέκνον» σημαίνει τέκνον τό όποιον είναι κάτω της ηλι
κίας των δεκαέξ ετών ή τό όποιον εΐναι άνω της ηλικίας 
ταύτης αλλά κάτω της ηλικίας των δεκαεννέα ετών καΐ 
φοίτα εις σχολή ν, κολλέγιον, πανεπιστήμιον ή άλλο έκ
παιδευτικόν 'ίδρυμα ή' εξασκείται ύφ' οιουδήποτε προσώ
που δι' οιονδήποτε επιτήδευμα, επάγγελμα ή τέχνην ύπό 
τοιαύτας συνθήκας ώστε νά άπαιτήται παρ' αύτοΰ νά άφιε
ροΐ εις την φοίτησιν ή έξάσκησιν τό σύνολον του χρόνου 
του. Ό δρος περιλαμβάνει— ;.

(α) τέκνον γεννηθέν μετά τόν θάνατον του γονέως' 
(β) θετόν ή έξώγαμον τέκνον γεννηθέν προ της ημερο

μηνίας του τραύματος και πλήρως ή κυρίως έξαρ
τώμενον έκ του αποθανόντος διδασκάλου &ιά την 
συντήρησίν του" καΐ 

(γ) τέκνον υ'ιοθετηθέν νομίμως προ της ημερομηνίας 
του τραύματος και έξαρτώμενον ως προανεφέρθη. 

(5) ΑΊ διατάξεις του παρόντος άρθρου δέν έφαρμόζων
ται έν περιπτώσει θανάτου διδασκάλου δταν ή χήρα η" τά 
τέκνα αύτοΰ ή αμφότερα δικαιούνται εις συντάξεις δυνάμει 
του Μέρους VA : 

Νοείται δτι έάν αϊ δυνάμει του Μέρους VA χορηγητέαι 
συντάξεις είναι συνολικώς μικρότεραι τών δυνάμει του 

• παρόντος άρθρου χορηγητέων συντάξεων, καταβάλλονται 
αϊ συνολικώς μεγαλύτεραι συντάξεις.». 

.12. Τό άρθρον 60 τοΰ βασικού Νόμου καταργείται, τά δε ;άρθρα 
61, 62 και 63 αναριθμούνται ως 60, 61 και 62. 

13. Τό άρθρον 60 του βασικού Νόμου (ως τούτο άνηριθμήθη ύπό 
του παρόντος Νόμου) τροποποιείται διά της καταργήσεως του εδα
φίου (1) αύτου και της διαγραφής του αριθμού και παρενθέσεως 
«(2)» έκ της αρχής τοΰ εδαφίου (2) τό όποιον παραμένει ή μόνη 
διάταξις τοΰ έν λόγω άρθρου. · 

14. Τό άρθρον 61 τοΰ βασικού Νόμου (ως τούτο άνηριθμήθη ύπό 
τοΰ παρόντος Νόμου) αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου άρθρου : 

61.—(1) "Οταν μόνιμος διδάσκαλος τοΰ οποίου ό διο
ρισμός έπεκυρώθη, άποθάνη έν υπηρεσία, τό Ύπουργικόν 
Συμβούλιον δύναται νά χορήγηση εις τόν νόμιμον προ
σωπικόν άντιπρόσωπον αυτού φιλοδο)ρημα μη υπερβαίνον 
τόν ετήσιο ν μισθόν αυτού ή τό έφ' άπαξ επί τη ς συντάξεως 
φιλοδώρημα εις τό όποιον τυχόν θά έδικαιοΰτο, έάν τοΰτο 
είναι μεγαλύτερον. · 

(2) Διά τους σκοπούς τοΰ εδαφίου (1) «έφ' άπαξ έπί 
της συντάξεως φιλοδώρημα» σημαίνει τό φιλοδώρημα, τό 
όποιον θά έχορηγεΐτο εις τόν διδάσκαλον δυνάμει τοΰ εδα
φίου (1) τοΰ άρθρου 57 τοΰ βασικού Νόμου έάν κατά τόν 
χρόνον τοΰ θανάτου του εΐχεν άφυπηρετήσει ύπό τάς περι
στάσεις τάς περιγραφομένας είς τήν παράγραφον (β) του 
εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 51 τοΰ παρόντος Μέρους και ειχεν 
ασκήσει έκλογήν, δπως λάβη ήλαττωμένην σύνταξιν και 
φιλοδώρημα. 

«Φιλοδώρημα 
δταν διδά
σκαλος άπο
θάνη έν υπη
ρεσία ¥[ 
μετά τήν 
άφυπηρέ
τησιν. 
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(3) "Οταν διδάσκαλος εις τόν όποιον έχορηγηθη σύν
ταξις η φιλοδώρημα δυνάμει, του παρόντος Μέρους άπο
θάνη μετά την άφυπηρέτησίν του και το συνολικώς πλη
ρωθέν ή πληρωτέον εις αυτόν μέχρι τοΰ θανάτου του πο
σόν υπό μορφήν συντάξεως ή φιλοδωρήματος δι* οιανδή
ποτε ύπηρεσίαν είναι μικρότερον τοϋ ετησίου μισθού τόν 
όποιον ελάμβανε κατά τόν χρόνον της άφυπηρετήσεώς 
του το Ύπουργικόν Συμδούλιον δύναται νά χορήγηση εις 
τόν νόμιμον προσωπικόν ά\>τιπρόσωπον αύτου φιλοδώρημα 
ίσον προς την διαφοράν.». 

1 5 . Ό βασικός Νόμος δια τοΰ παρόντος τροποποιείται δια της είς Τροποποίησις 
αυτόν προσθήκης ευθύς μετά το Μέρος V, του ακολούθου νέου Μέ τοθ βασικού 
ρ ο υ ς : Μάμου διά 
r της προσθήκης 

νέου Μέρους. 
« Μ Ε Ρ Ο Σ V A .  Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ε Ι Σ Ε Ι Σ Χ Η Ρ Α Σ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ 

Ερμηνεία. 

Συντάξεις 
ιΐς χήρας 
καΐ τέκνα. 

62Α.—(1) Διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους έκτος 
έάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια— 

«ορισθείσα ήμερα» σημαίνει τήν Ιην ήμέραν τοΰ 
Απριλ ίου 1967. 

«συντάξιμος διδάσκαλος» σημαίνει διδάσκαλον υπη
ρετούντα ύπο μόνιμον ιδιότητα ό όποιος δικαιούται δυ
νάμει του Μέρους V ε'ις σύνταξιν επί τη άφυπηρετήσει 
του ά λ λ α δεν περιλαμβάνει διδασκάλισσαν" 

«συνταξιούχος» σημαίνει διδάσκαλον εις τόν όποιον 
έχορηγηθη σύνταξις δυνάμει τοΟ Μέρους V έπί τη άφυ
πηρετήσει του άλλα δεν περιλαμβάνει διδασκάλισσαν' 

«υπηρεσία άνευ εισφορών» σημαίνει ύπηρεσίαν διά 
τήν οποίαν άρχικαΐ ή τελικαί ε'ισφοραί, ώς ορίζονται έν 
τω άρθρω 62Θ, δέν καταβάλλονται* 

«υπηρεσία μετ' εισφορών» σημαίνει ύπηρεσίαν κατό
πιν της ορισθείσης ημέρας διά τήν οποίαν κατεβλήθησαν 
περιοδικά! είσφοραί, ώς προνοείται έν τω άρθρω 62Η, 
ή ύπηρεσίαν διά τήν οποίαν κατεβλήθησαν άρχικαί εισ
φορά! ή έγένετο συμφωνία προς καταβολήν τελικών 
εισφορών δι' αφαιρέσεως έκ του εφ' άπαξ έπί της συν
τάξεως φιλοδωρήματος, ώς προνοείται έν τω άρθρω 62Θ' 

^;Ύπoυpγός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Οικονομικών. 
(2) Πάσο: λάξις ή π ά ς δρος χρησιμοποιούμενος έν τ ω 

παρόντι Μέρει και μή οριζόμενος έν αύτώ έχει, έκτος έάν 
έκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια, τήν υπό τοΰ 
Μέρους V άποδοθεΐσαν εις αυτόν έννοιαν. 

62Β. Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Μέρους, 
έπί τω θανάτω συνταξίμου διδασκάλου εις τόν όποιον 
εφαρμόζεται τό παρόν Μέρος ή συνταξιούχου (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό αποθανών») χορηγείται δ ιά 
τήν ύπηρεσίαν αύτου— 

(α) δταν καταλύτη χήραν, σύνταξις είς τήν χήραν (έν 
τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς «σύνταξις χήρας» ) ' και 

(β) δταν εΐχ'·ι σύζυγον καθ ' οιονδήποτε χρόνον κατόπιν 
της ορισθείσης ημέρας (είτε ό γ ά μ ο ς παρέμεινεν 
έν ίσχύϊ μέχρι τοΰ θανάτου του είτε δχι και είτε σύν
ταξις χήρας χορηγείται ή δυνατόν νο; χορηγηθη είτε 
δχ ι ) , σύνταξις προς όφελος τών έκ τοΰ γάμου τέ
κνων και ε'ις ώρισμένας περιπτώσεις, άλλων τέκνων 



468 

αύτοΰ ή αυτής (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς 
«σύνταξις τέκνων») : 

Νοείται δτι, δια τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, 
δεν λαμβάνεται ύπ* δψιν γάμος του αποθανόντος τελεσθείς 
άφ' δτου οΰτος έπαυσε να είναι διδάσκαλος, πάσα δέ έν 
τω παρόντι Μέρει αναφορά είς γάμον, σύζυγον, τήν χήροη> 
ή τά τέκνα του αποθανόντος ερμηνεύεται αναλόγως. 

•Εζάρτησις 62Γ. Σύνταξις δεν χορηγείται δυνάμει του παρόντος 
συντάξεων Μέρους έκτος έάν— 
τάξεως̂ οό («) * αποθανών ήτο συνταξιούχος" ή 
αποθανόντος. (β) 6 αποθανών έδικαιοΰτο είς τήν χορήγησιν συντά

ξεως δυνάμει του Μέρους V (εϊτε τοιαύτη σύνταξις 
πράγματι έχορηγήθη εΐτε δχι) * ή 

(γ) ό αποθανών υπηρετεί ακόμη ώς διδάσκαλος κατά 
τον χρόνον του θανάτου του καί, έάν είχε τότε άφυ
πηρετήσει δυνάμει της παραγράφου (6) του εδα
φίου (1) του άρθρου 51, θά έδικαιοΰτο είς τήν χο
ρήγησιν συντάξεως. 

Σύνταξις 62Δ.—(1) Σύνταξις χήρας δεν χορηγείται έάν, ή χήρα 
χήρας· κατά τον χρόνον του θανάτου του συζύγου συνέζη μετ' 

άλλου ανδρός, ή έάν μετά τον θάνατον του συζύγου ή 
χήρα έπανενυμφεύθη" έάν δέ κατόπιν τής χορηγήσεως 
συντάξεως χήρας ή χήρα έπανανυμφευθή, ή σύνταξις τερ
ματίζεται άπό τής ημερομηνίας τοΟ νέου γάμου. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ εδαφίου (1), ή 
σύνταξις χήρας καταβάλλεται άπό τοΰ θανάτου του συ
ζύγου μέχρι του θανάτου τής χήρας. 

Ποσοστόν 62Ε.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων τοΟ εδαφίου (2 ) , 
τηςσυντά Α σύνταξις χήρας υπολογίζεται— 
PctfiC YlS OOCC 

(α) έν τη περιπτώσει υπηρεσίας μετ* εισφορών, προς 
£ν χιλιοστόν έπτακοσιοστόν «έξηκοστόν (1/1760) 
του μισθού του αποθανόντος έπί του οποίου ή σύν
ταξις αύτου ύπελογίσθη ή θά ύπελογίζετο δυνάμει 
του μέρους V δι' ^καστον μήνα υπηρεσίας μετ* εισ
φορών' ή 

(β) έν τη περιπτώσει υπηρεσίας άνευ εισφορών, προς 
εν τρισχιλιοστόν πεντακοσιοστόν είκοστόν (1/3520) 
τοΰ μισθού του αποθανόντος έπί τοΟ όποιου ή σύν
ταξις αύτου ύπελογίσθη ή θά ύπελογίζετο δυνάμει 
του Μέρους V δι' £καστον μήνα υπηρεσίας άνευ 
εισφορών : 

Νοείται δτι έάν ό συντάξιμος διδάσκαλος είχε, κατά 
τόν χρόνον του θανάτου του ή τής άφυπηρετήσεώς του, 
δυνάμει τής παραγράφου (S) του εδαφίου (1) τοΰ άρ
θρου 51, συμπληρώσει ύπηρεσίαν άνω των δέκα αλλά κά
τω των εϊκοσιν ετών, θεωρείται οΰτος ώς συμπληρώσας 
εΐκοσιν ετών ύπηρεσίαν, ή δέ προστεθείσα περίοδος υπη
ρεσίας θεωρείται ώς υπηρεσία μετ' εισφορών, ώς καθορί
ζεται έν τω άρθρω 62Α. Έάν δμως ή χρονική διαφορά 
μεταξύ τής ηλικίας του κατά τόν χρόνον τοΰ θανάτου, ή 
τής άφυπηρετήσεώς του δυνάμει της παραγράφου (6) τοΰ 
εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 51, καί τής συμπληρώσεως τής 
ηλικίας υποχρεωτικής άφυπηρετήσεως αύτοΰ προστιθεμέ
νη εις τήν περίοδον τής υπηρεσίας του είναι κάτω των ει
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κοσιν ετών, το μικρότερον τοΰτο χρονικόν διάστημα υπο
καθιστά τά εΐκοσιν έτη κατά τον υπολογισμόν της κατα
βλητέας συντάξεως : 

Νοείται περαιτέρω δτι έν ουδεμία περιπτώσει ή σύντα
ξις χήρας δύναται νά ύπερβή τά τρία δγδοα της πλήρους 
συντάξεως τοΰ αποθανόντος. 

(2) Ή σύνταξις χήρας συνταξιούχου άφυπηρετήσαντος 
πρό της ορισθείσης ημέρας είναι το εν τέταρτον της εις 
αυτόν καταβαλλομένης συντάξεως κατά την ήμερομηνίαν 
του θανάτου του, εξαιρουμένου του τιμαριθμικού επιδό
ματος. 

(3) Ή ελαχίστη δυνάμει τοΰ εδαφίου (2) καταβλητέα 
σύνταξις ει ναι πεντήκοντα δύο λίραι ετησίως. Τό αυτό 
ελάχιστον ποσόν εφαρμόζεται εις την δυνάμει του εδα
φίου (1) καταβλητέαν σύνταξιν, άλλ' αυξάνεται διά της 
προσθήκης ποσοϋ ίσου προς είκοσι και εξ λίρας ετησίως 
πολλαπλασιαζόμενος έπί τό πηλίκον της διαιρέσεως του 
αριθμού των μηνών υπηρεσίας ως προς τους οποίους 
κατεβλήθησαν ή θεωρείται δτι κατεβλήθησαν είσφοραί 
διά του άριθμοΰ τών μηνών της συνολικής υπηρεσίας ή 
οποία λαμβάνεται ύπ' δψιν κατά τον υπολογισμόν της 
συντάξεως. 

Σόνταξις 62ΣΤ.—(1) Σύνταξις τέκνων χορηγείται έάν ύφίσταν
τέκνων. τ α ι τέκνα δικαιούμενα εις ταύτην καΐ καταβάλλεται έφ' 

δσον χρόνον ταύτα δικαιούνται. 
(2) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, 

τέκνα δικαιούμενα εις σύνταξιν είναι τά τέκνα του απο
θανόντος ή' τέκνα συζύγου αύτοΰ ώς ορίζεται εις τό εδά
φιον (6). 

(3) Δεν δικαιούνται εις σύνταξιν τέκνων έπί τη βάσει 
του παρόντος άρθρου— 

(α) τέκνα του αποθανόντος γεννηθέντα μετά πάροδον 
δέκα μηνών άφ' δτου οδτος έπαυσε νά είναι 
διδάσκαλος ή υιοθετηθέντα ύπ' αύτοϋ άφ' δτου οδ
τος έπαυσε νά είναι διδάσκαλος" 

(β) τέκνα συζύγου του αποθανόντος γεννηθέντα ή υιο
θετηθέντα μετά τήν διάλυσιν του γάμου ή άφ* δτου 
ό αποθανών έπαυσε νά είναι διδάσκαλος. 

(4) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (3), δεν 
χορηγείται σύνταξις διά— 

(α) έξώγαμον τέκνον τοΰ αποθανόντος' ή 
(β) θετόν τέκνον τοΰ αποθανόντος και τέκνον συζύγου 

αύτοΰ' ή 
(γ) θετόν, υίοθετηθέν ή έξώγαμον τέκνον συζύγου 

αύτοΰ, 
έκτος έάν τό τέκνον έξηρτατο πλήρως ή κυρίως έκ τοΰ 
αποθανόντος κατά τον χρόνον τοΰ θανάτου αύτοΰ. 

(5) Δεν χορηγείται σύνταξις τέκνων διά θήλυ τέκνον 
τό όποιον κατά τον χρόνον τοΰ θανάτου τοΰ αποθανόντος 
ήτο έγγαμον και σύνταξις τέκνων χορηγηθείσα διά θήλυ 
τέκνον τερματίζεται δταν τοΰτο νυμφευθή. 

(6) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου ό δρος 
«τέκνον» έχει τήν είς τόν δρον τοΰτον αποδιδομένη ν έ'ννοι
αν Οπό τοΰ εδαφίου (4) τοΰ άρθρου 56. 
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Συντάξεις 
τέκνων : 
ποσοστόν 
καΐτρόπος 
καταβολής. 

(7) 'Ανεξαρτήτως των προηγουμένων διατάξεων το5 πα
ρόντος άρθρου ό Υπουργός δύναται να διάταξη την συνέ
χισιν καταβολής συντάξεως τέκνων δια τέκνον το όποιον, 
καίτοι έ'παυσε δικαιούμενον ταύτης δυνάμει του παρόντος 
άρθρου, υπέστη καθ' δν χρόνον έδικαιοϋτο εις σύνταξιν 
τέκνων, πνευματικήν ή σωματικήν άναπηρίαν, πιστοποιου
μένην Ιατρικώς, και καθιστώσαν τούτο άνίκανον να κερ
δίζη τά προς το ζήν. Ή τοιαύτη σύνταξις τερματίζεται 
δια διαταγής του Υπουργού εάν ούτος καθ' οιονδήποτε 
χρόνον ίκανοποιηθή δι' ιατρικής αποδείξεως δτι ή αναπη
ρία έπαυσεν υφισταμένη ή δεν εμποδίζει το εν λόγω τέ
κνον να κερδίζη τά προς το ζήν. 

62Ζ,—(1) Μία μόνον σύνταξις τέκνων χορηγείται δια 
τήν ύπηρεσίαν οιουδήποτε διδασκάλου αλλά— 

(α) το ποσοστόν αυτής ποικίλλει αναλόγως τοΰ αριθ
μού των εις αυτήν δικαιουμένων τέκνων* και 

(β) καταβάλλεται εις τό πρόσωπον ή τά πρόσωπα και 
κατά τοιαύτα τμήματα ως ό Υπουργός ήθελεν ορί
σει* και 

(γ) τό πρόσωπον εις τό όποιον άπασα ή οιονδήποτε 
τμήμα αυτής καταβάλλεται χρησιμοποιεί τό είς αυ
τό καταδληθέν ποσόν, άνευ διακρίσεως, προς όφε
λος απάντων των τέκνων τά όποια δικαιούνται είς 
αυτήν ή προς όφελος εκείνων έξ αυτών ως ό Υπουρ
γός ήθελεν ορίσει. 

(2) "Οταν ό αποθανών δέν καταλίπη χήραν ή, έάν κα
ταλίπη χήραν, μετά τον θάνατον αυτής, τό έτήσιον ποσο
στόν συντάξεως τέκνων εΐναι— 

(α) έφ' δσον τά είς αυτήν δικαιούμενα τέκνα είναι 
τρία ή πλείονα, κατά πεντήκοντα τοις εκατόν με
γαλύτερον τής συντάξεως ή όποια θά κατεδάλλετο 
είς τήν χήραν* 

(δ) έφ' δσον τά είς ταύτην δικαιούμενα τέκνα εΐναι δύο, 
ίσον προς τήν σύνταξιν ή όποια θά κατεδάλλετο 
είς τήν χήραν* 

(γ) έφ' δσον υπάρχει έ'ν μόνον είς ταύτην δικαιούμε
νον τέκνον, τό ήμισυ τής συντάξεως ή οποία θά κα
τεδάλλετο είς την χήραν. 

(3) "Οταν ό αποθανών καταλίπη χήραν, τό έτήσιον πο
σοστόν τής συντάξεως τέκνων διαρκούσης τής ζωής αυ
τής είναι— 

(α) έφ* δσον τά είς ταύτην δικαιούμενα τέκνα είναι 
τρία ή πλείονα, ίσον προς τήν καταδλητέαν είς τήν 
χήραν σύνταξιν' 

(6) έφ' δσον τά είς ταύτην δικαιούμενα τέκνα είναι 
δύο, τά δύο τρίτα τής καταβλητέας είς τήν χήραν 
συντάξεως' 

(γ) έφ' δσον υπάρχει εν μόνον είς ταύτην δικαιούμε
νον τέκνον, τό έν τρίτον τής καταβλητέας είς τήν 
yr\po:v συντάξεως. 

(4) Διά τήν εν τω έδαφίω (2) άναφερομένην σύνταξιν 
ή οποία θά κατεδάλλετο εις τήν χήραν και τήν έν τω έδα
φίω (3) άναφερομένην καταδλητέαν είς τήν χήραν σύν
ταξιν εφαρμόζονται αί έν τω έδαφίω (3) του άρθρου 62Ε 
διατάξεις. 
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Πκριοίηκαί 
Εισφορά (. 

ΙΞ'ισφορα'ι 
διά προη
γουμένην 
ύπηρεσίαν 

6211.■ (1) Ία ακόλουθα πρόσωπα (έν τοις εφεξής ά\α
φερόμενα ως <; είσφορεϊςχ) καταβάλλουσιν εισφοράς δυ
νάμει του παρόντος άρθρου (έν τοις εφεξής αναφερόμε
νος ως «περιοδικοί εισφοραί») : 

(α) πας διδάσκαλος ό όποιος κατά την όρισθεΐσαν 
ήμέραν ήτο συντάξιμος διδάσκαλος και ό όποιος 
δεν ασκεί το δικαίωμα εκλογής δπως μη ύπαχθή 
εις τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου" 

(β) πάς διδάσκαλος έν τή υπηρεσία (εϊτε κατά την όρι
σθεΐσαν ήμέραν εϊτε μετά ταύτην) ό όποιος καθί
σταται συντάξιμος διδάσκαλος καθ' οιονδήποτε 
χρόνον μετά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν. 

(2) Αι περιοδικά! εισφοραί 6πό είσφορέως δυνάμει του 
παρόντος άρθρου είναι προς εν και τρία τέταρτα τοΐς εκα
τόν τοΰ εκάστοτε μισθού" αύτου και καταβάλλονται— 

(α) έν τή περιπτώσει είσφορέως ό όποιος διετέλει έν 
τή υπηρεσία κατά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν, άπό της 
ορισθείσης ημέρας μέχρις δτου παύση νά εΐναι δι
δάσκαλος" 

■ (β) έν τή περιπτώσει είσφορέως ό όποιος καθίσταται 
είσφορεύς καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά τήν όρισθεΐ
σαν ήμέραν, άπό της ημέρας κατά τήν οποίαν καθί
σταται συντάξιμος διδάσκαλος μέχρις δτου παύση 
νά είναι διδάσκαλος. 

(3) Αϊ περιοδικοί εισφοραί υπολογίζονται έπί τοΰ μη
νιαίου μισθού του είσφορέως κατά προσέγγισιν του πλησιέ
στερου πολλαπλασίου των πέντε μίλς. 

(4) 'Εάν είσφορεύς διατελή έπ' αδεία μετ' ήλαττωμέ
νων απολαβών ή άνευ απολαβών ή διατελή έν διαθεσιμό
τητι, εισφέρει ούτος κατά τό έν τω έδαφίω (2) καθοριζό
μενον ποσοστόν. 

(5) Ή ύποχρέωσις διά περιοδικάς εισφοράς δημιουρ
γείται ημερησίως και αϊ εισφοραί αύται αφαιρούνται έκ 
τών υστέρων μηνιαίως έκ τών απολαβών του είσφορέως, 
έάν δε διαρκούσης χρονικής περιόδου άδειας άνευ απο
λαβών είσφορεύς δεν καταβάλη τάς εισφοράς του, τό πο
σόν τών καθυστερημένων εισφορών του αφαιρείται έκ τών 
καταβλητέων εις αυτόν κατόπιν τής τοιαύτης αδείας απο
λαβών εις τοιαύτας δόσεις οίας ό Γενικός Λογιστής ήθε
λεν εις έκάστην περίπτωσιν ορίσει. 

62Θ.—(1) Πάς είσφορεύς έν τή υπηρεσία κατά τήν όρι
σθεΐσαν ήμέραν όστις εΐχε προηγουμένη ν συντάξιμον ύπη
ρεσίαν δύναται, έάν έπιθυμή τούτο, νά άσκηση ανεκκλή
τως δικαίωμα εκλογής δπως καταβάλτ] τάς πληρωτέας 
εισφοράς δι' οιανδήποτε χρονικήν περίοδον συμπεπληρω
μένων μηνών τοιαύτης προηγουμένης υπηρεσίας, έν τοιαύτη 
δε περιπτώσει ή σύνταξις διά τήν προηγουμένην ταύτην 
ύπηρεσίαν υπολογίζεται έπί τή βάσει του έν τή παραγρά
φω (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 62Ε καθοριζομένου 
ποσοστού. 

(2) Τό έν τω έδαφίω (1) άναφερόμενον δικαίωμα εκλο
γής ασκείται εντός χρονικής περιόδου τριών μηνών άπό 
τής ορισθείσης ημέρας δι' έγγραφου απευθυνόμενου προς 
τον Γενικόν Λογιστήν και καθορίζοντος τήν χρονικήν πε
ρίοδον υπηρεσίας διά τήν οποίαν ό διδάσκαλος επιθυμεί 
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νά καταβάλη τάς πληρωτέας εισφοράς και την μέθοδον 
δια της οποίας επιθυμεί νά καταβάλη τάς εισφοράς ταύτας. 

(3) ΑΊ διά προηγουμένην ύπηρεσίαν είσφοραί εΐναι προς 
εν καΐ τρία τέταρτα τοις εκατόν τοΟ κατά τόν χρόνον της 
καταβολής μισθού του είσφορέως δι' £καστον συμπεπλη
ρωμένον έτος προηγουμένης υπηρεσίας και κατ' άναλο
γίαν δΓ έκαστον συμπεπληρωμένον μήνα προηγουμένης 
υπηρεσίας διά τους οποίους οΰτος επιθυμεί νά καταβάλη 
εισφοράς. Αϊ είσφοραί αύται δύνανται νά καταβληθώσι 
διά πληρωμής έφ' άπαξ, είτε κατά τόν χρόνον τής ασκή
σεως του δικαιώματος εκλογής (έν τοις εφεξής ανα
φερομένης ως «αρχική εισφορά») είτε δι ' αφαιρέσεως έκ 
τοΰ έφ' άπαξ έπί τής συντάξεως φιλοδωρήματος κατά τόν 
χρόνον τής άφυπηρετήσεως ή τοΰ θανάτου (έν τοις εφε
ξής αναφερομένης ως «τελική εισφορά»). 

(4) Έάν διδάσκαλος ό όποιος κατά την όρισθεΐσαν 
ήμέραν ήτο συντάξιμος διδάσκαλος άποθάνη εντός χρονι
κής περιόδου τριών μηνών άπό τής έν λόγω ημέρας χω
ρίς νά £χη ασκήσει δικαίωμα εκλογής δυνάμει του εδα
φίου (2), θεωρείται ούτος ως άσκήσας το τοιούτο δικαίω
μα διά το σύνολον τής προηγουμένης συνταξίμου υπηρε
σίας του και αϊ καταβλητέοι είσφοραί αφαιρούνται έκ του 
δυνάμει τοΰ άρθρου 61 καταβλητέου εις τόν νόμιμον προ
σωπικόν άντιπρόσωπον αύτοΰ φιλοδωρήματος. 

(5) Πας διδάσκαλος έχων προηγουμένην ύπηρεσίαν δυ
ναμένην νά λογισθή διά σκοπούς συντάξεως ό όποιος έν 
τω μέλλοντι καθίσταται συντάξιμος διδάσκαλος και ό 
όποιος επιθυμεί νά καταβάλη εισφοράς δι* οιανδήποτε 
χρονικήν περίοδον συμπεπληρωμένων μηνών τοιαύτης προ
ηγουμένης υπηρεσίας δύναται, εντός ενός μηνός άφ' δτου 
καθίσταται συντάξιμος διδάσκαλος ή εντός τοσαύτης πε
ραιτέρω χρονικής περιόδου δσην ό Υπουργός ήθελεν έν 
οιαδήποτε ειδική περιπτώσει επιτρέψει, νά άσκηση ανεκ
κλήτως δικαίωμα εκλογής δπως καταβάλη τάς καθωρι
σμένας εισφοράς διά τήν ύπηρεσίαν ταύτην, έν τοιαύτη δε 
περιπτώσει αϊ καθωρισμέναι είσφοραί καταβάλλονται 
κατά τόν αυτόν τρόπον και χρόνον ώς διαλαμβάνει τό εδά
φιον (3) και ή σύνταξις διά τήν προηγουμένην ταύτην 
ύπηρεσίαν υπολογίζεται έπί τή βάσει του έν τή παραγρά
φω (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 62Ε καθοριζομένου 
ποσοστού. Ή τοιαύτη εκλογή γίνεται κατά τόν αυτόν 
τρόπον ώς ή δυνάμει του εδαφίου (2) εκλογή. 

'Επιστροφή 6 2 1 . — ( 1 ) Έ ά ν — 
εισφορών. ( α ) είσφορεύς, ό όποιος κατέβαλε περιοδικάς εισφο

ράς, άποθάνη ή παύση νά είναι διδάσκαλος κα ι 
δέν εΐχε νυμφευθή καθ' δλην τήν χρονικήν περίο
δον τής υπηρεσίας του διά την οποίαν κατεβλή
θησαν είσφοραί* ή 

(β) είσφορεύς ό οποίος κατέβαλε περιοδικάς εισφο
ράς, άποθάνη ή παύση νά είναι διδάσκαλος ύπό 
τοιαύτας συνθήκας ώστε νά μή δικαιούται είς τήν 
χορήγησιν συντάξεως δυνάμει τοΟ Μέρους V,. 

τό σύνολον τών περιοδικών εισφορών του κα ι πάσα αρχι
κή εισφορά τήν οποίαν κατέβαλεν επιστρέφονται είς αυτόν 
ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, είς τόν νόμιμον προσωπι
κόν άντιπρόσωπον αύτου. 
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(2) Έάν ή σύζυγος είσφορέως δστις κατέβαλε περιοδι
κάς εισφοράς προαποθάνη αύτοΰ, οδτος δέ, χωρίς νά σύ
ναψη άλλον γάμον, άποθάνη έν τη υπηρεσία ή άφυπηρε
τήση, αί από του θανάτου της συζύγου του καταβληθεΐσαι 
ύπ' αύτοΰ περιοδικαί είσφοραί ώς και πάσα καταβληθείσα 
αρχική εισφορά επιστρέφονται εις αυτόν ή, αναλόγως της 
περιπτώσεως, εις τον νόμιμον προσωπικόν άντιπρόσωπον 
αύτου. 

(3) "Οταν δια προηγουμένην ύπηρεσίαν είσφορέως θά 
κατεβάλλετο τελική εισφορά δι' αφαιρέσεως έκ του έφ' 
άπαξ επί της συντάξεως φιλοδωρήματος έπί τω θανάτω 
του έν τη υπηρεσία ή έπί τη άφυπηρετήσει του έπί συντά
ξει, δεν καταβάλλεται τοιαύτη τελική εισφορά όταν οδτος 
είναι άγαμος κατά τόν χρόνον του θανάτου ή της άφυπη
ρετήσεώς του ή όταν σύνταξις εις τήν χήραν αύτοΰ δεν 
εΐναι καταβλητέα. 

(4) 'Οσάκις ο'ιαιδήποτε είσφοραί δέον νά έπιστραφώσι 
δυνάμει του παρόντος άρθρου επιστρέφονται αύται μεθ' 
απλού τόκου προς τοσούτον έπιτόκιον δσον ό 'Υπουργός 
ήθελεν εκάστοτε καθορίσει.». 

1 6 . Τηρούμενης πάσης άλλης διατάξεως αύτου, ό παρών Νόμος Εφαρμογή 
εφαρμόζεται— τοϋ Νόμου. 

(α) εις πάντα διδάσκαλον έν τη υπηρεσία ό όποιος κατά τήν 
Ιην ήμέραν του 'Απριλίου 1967 ήτο συντάξιμος : 

Νοείται δτι— 
(i) πάς τοιούτος διδάσκαλος δύναται, εντός τεσσάρων μηνών 

άπό της 1ης ημέρας του 'Απριλίου 1967, νά άσκηση ανεκ
κλήτως, δι' έγγραφου απευθυνόμενου προς τόν Διευθυντή ν 
Εκπαιδεύσεως , δ ικα ίωμα εκλογής δπως μή ύπαχθη εις 
τάς διατάξεις των άρθρων 46 (πλην της πρώτης επιφυλά
ξεως αύτου) , 51 (1) ( α ) , 53 (1) , 56 και 62Α έως 621 του 
δασικού Νόμου ως ταύτα εκτίθενται έν τω παρόντι Νόμω 
ή τροποποιούνται δι' αυτού* 

(ii) προκειμένου περί τοιούτου διδασκάλου, ό όποιος κατά 
τήν Ιην ήμέραν τοΰ 'Απριλίου 1967 συνεπλήρωσε το πεν
τηκοστόν έτος της ηλικίας αύτου και δεν έχει εκλέξει έπί 
τη βάσει ισχυούσης νομοθεσίας δπως παραμείνη έν τη 
υπηρεσία μέχρι του εξηκοστού έτους, το Ύπουργικόν 
Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν δπως, δι' αποφάσεως αύ
τοΰ λαμβανομένης και κοινοποιουμένης εις τόν έν λ ό γ ω 
διδάσκαλον εντός τριών μηνών άπό της 1ης ημέρας τού 
'Απριλίου 1967, διάταξη δπως μή έφαρμοσθώσιν εις αυτόν 
αί διατάξεις τών άρθρων 46 (πλην της πρώτης επιφυλά
ξεως αυτού) , 51 (1) ( α ) , 53 (1) , 56 και 62Α έως 621 τού 
βασικού' Νόμου ώς ταύτα εκτίθενται έν τώ παρόντι Νόμω 
ή τροποποιούνται δι' αύτοΰ' 

(β) εις πάντα διδάσκαλον έν τη υπηρεσία (εϊτε κατά τήν Ιην 
ήμέραν τού 'Απριλίου 1967 εϊτε μετά ταύτην) ό όποιος καθί
σταται συντάξιμος μετά τήν Ιην ήμέραν τοΰ 'Απριλίου 1967. 

1 7 .  ( 1 ) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΰ βασικοΰ Νόμου ή οίου Υπολογισμός 
δήποτε άλλου Νόμου, ή σύνταξις διδασκάλου ό όποιος μέχρι της 1ης συντάξεων 
Σεπτεμβρίου 1963 συνεπλήρωσε συνολικήν ύπηρεσίαν πέντε ή* περισ ε1<:ώΡισμέ

σοτέρων ετών εις θέσιν ή θέσεις διά τάς όποιας κατεβάλλετο έπίδο 5 Ξ ι ς " 
μα ειδικών καθηκόντων (duty allowance) υπολογίζεται έπί τη βάσει 
τοΰ μισθού του αμέσως προ της έν λ ό γ ω ημερομηνίας αυξανομένου 


