
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ" *Αρ. 601 της 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1967 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ 1 
Ό περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμος του 1967, εκδίδεται δια δημοσιεύ

σεως εις την έτιίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
"Αρθρω 52 τοΰ' Συντάγματος. 

'Αριθμός 36 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ 
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν ΣΧΟΛΕΙΩΝ Μ Ε Σ Η Σ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ 

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ω Σ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Συντάξεων Καθηγη· Συνοπτικός 

των Νόμος τοΰ 1967. τίτλος. 
Μέρος Ι . -ΟΡΙΣΜΟΙ 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του* κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— , 

«δημοσίευσις» σημαίνει δημοσίευσιν εις τήν έπίσημον εφημερίδα 
τής Δημοκρατίας' 

«δημόσιον σχολεΐον μέσης εκπαιδεύσεως» σημαίνει σχολεΐον μέ
σης ή ανωτέρας εκπαιδεύσεως τήν εύθύνην διοικήσεως καΐ διαχει
ρίσεως τοΰ οποίου έ'χει ή Κυδέρ\ησις τής Δημοκρατίας τής Κύπρου' 

«ίδιωτικόν σχολεΐον μέσης εκπαιδεύσεως» σημαίνει ίδιωτικόν σχο
λεΐον μέσης ή ανωτέρας εκπαιδεύσεως έν Κύπρω έγγεγραμμένον 
εις το Μητρωον των Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως δυνάμει τοΰ 
περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου' Κεφ. 169. 

«καθηγητής» σημαίνει, έκπαιδευτικόν κατά νόμον διοριζόμενον Ε5τοθ'ΐ96θ 
εις δημόσιον σχολεΐον μέσης εκπαιδεύσεως και περιλαμβάνει Διευ· ιθτοθΐ96ΐ. 
θυντήν και Βοηθόν Διευθυντήν ώς καΐ Τεχνολόγον, εκπαιδευτή ν και 
βοηθόν έκπαιδευτήν εις τοιοΰτο σχολεΐον' 

«κοινοτικόν σχολεΐον μέσης εκπαιδεύσεως» σημαίνει σχολεΐον μέ
σης ή ανωτέρας εκπαιδεύσεως έν Κύπρω τοΰ οποίου τήν διοίκησιν 
και διαχείρισιν εΐχεν ή Κυβέρνησις τής 'Αποικίας τής Κύπρου ή σχο
λική επιτροπή ή εφορεία διοριζόμενη ύπ* αυτής' 

(667) 
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«μισθός» σημαίνει τον έτήσιον μισθόν και δεν περιλαμβάνει οιον
δήποτε επίδομα : 
Νοείται δτι— 

(i) προκειμένου περί καθηγητού ό όποιος άφυπηρέτησε μεταξύ 
της 16ης Αυγούστου 1960 και της 31ης Μαρτίου 1967, και είς 
τόν όποιον κατεβάλλετο τιμαριθμικόν επίδομα, ό μισθός περι
λαμβάνει μέρος του τιμαριθμικού τούτου επιδόματος ίσον 
προς δώδεκα και ήμισυ έπί τοις εκατόν του κατά την ήμερο
μηνίαν άφυπηρετήσεως μισθού του' 

(ii) προκειμένου περί καθηγητού ό όποιος άφυπηρέτησε μεταξύ 
της 16ης Αυγούστου 1960 και της 31ης Αυγούστου 1963 και 
ό όποιος ήσκησε καθήκοντα Διευθυντού ή Βοηθού Διευθυντού 
δια συνολικήν περίοδον πέντε τουλάχιστον ετών, ό Υπουρ
γός Οικονομικών δύναται να διάταξη δπως διά τόν ύπολογι· 
σμόν της συντάξεως ό μισθός του καθηγητού αύξηθή διά πο
σού εκατόν όγδοήκοντα λιρών διά Διευθυντήν και ένενήκοντα 
λιρών διά Βοηθόν Διευθυντήν, νοουμένου δτι ό μισθός του 
καθηγητού δεν περιελάμβανεν επίδομα διευθύνσεως. 

«σχολεΐον μέσης εκπαιδεύσεως έκτος της Κύπρου» σημαίνει δημό
σιον σχολεΐον μέσης ή ανωτέρας εκπαιδεύσεως έν Ελλάδι περιλαμ
βάνει δε και σχολεΐον μέσης ή ανωτέρας εκπαιδεύσεως 'Ελληνικής 
Κοινότητος έν τη αλλοδαπή άνεγνωρισμένον ύπό τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως ώς ίσότιμον προς τά έν Ελλάδι δημόσια σχολεία. 

Μέρος Π.ΣΥΝΤΑΞΕΙ Σ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

; Σύνααξιςκαϊ 3.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Μέρους, είς πάντα 
συντελεστής. καθηγητήν τοΰ οποίου ό μόνιμος διορισμός έπεκυρώθη και ό όποιος 

£χει συμπληρώσει συντάξιμον ύπηρεσίαν δέκα ετών χορηγείται έπί τη 
άφυπηρετήσει του σύνταξις έπί τη βάσει συντελεστού ενός έξακοσιο
στοΰ εξηκοστού τοΰ κατά την ήμερομηνίαν άφυπηρετήσεως μισθού 
του δι' ^καστον συμπεπληρωμένον μήνα υπηρεσίας : 

Νοείται δτι σύνταξις χορηγούμενη ε'ις καθηγητήν δυνάμει τού πα
ρόντος Μέρους δέν δύναται νά ύπερβαίνη τά δύο τρίτα τού ανωτάτου 
μισθού τόν όποιον εισέπραξε καθ' οιονδήποτε χρόνον διαρκούσης τής 
υπηρεσίας του : 

Νοείται περαιτέρω δτι ε'ις τήν περίπτωσιν καθηγητού ό όποιος προ 
τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος Νόμου συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν υπο
χρεωτικής άφυπηρετήσεώς του άλλ' έσυνέχισεν άνευ διακοπής νά υπη
ρέτη έπί συμβάσει, ή σύνταξις αυτού υπολογίζεται έπί τοΰ μισθού τόν 
όποιον ούτος ελάμβανε κατά τήν ήμερομηνίαν τής υπ' αυτού συμπλη
ρώσεως τής ηλικίας υποχρεωτικής άφυπηρετήσεώς του και ή τοιαύτη 
σύνταξις καταβάλλεται άπό τής επομένης ημέρας τοΰ τερματισμού 
τής έπί συμβάσει υπηρεσίας του. 

(2) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (1) εις καθηγητήν 
ό όποιος άφυπηρέτησεν έκ τής υπηρεσίας τής Κυβερνήσεως τής 'Αποι
κίας τής Κύπρου δυνάμει τοΰ άρθρου 3 τοΰ περί 'Αποζημιώσεως Δι

52 τοΰ 1962 καιούχων Υπαλλήλων Νόμου και ό όποιος άνευ διακοπής έσυνέχισεν 
68 τοΰ 1962. υπηρετών ώς καθηγητής ύπό τήν Έλληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν 

χορηγείται έπί τή άφυπηρετήσει του έκ τής υπηρεσίας τής ρηθείσης 
Συνελεύσεως ή τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας προ τής συμπλη
ρώσεως υπηρεσίας δέκα ετών, αντί φιλοδωρήματος δυνάμει τοΰ άρ
θρου 4, σύνταξις δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) διά τήν ύπηρεσίαν αυτού 
ύπό τήν Έλληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν ή τήν Κυβέρνησα; τής Δη
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68τοϋ 1962. 

Κ ε φ . 3 1 1 . 
17 τοΰ 1960 

9 τοϋ1967 
18 τοϋ 1967. 

μοκρατίας ή άμφοτέρας, έάν ή τοιαύτη υπηρεσία του όμοΰ μεθ' οιασ
δήποτε υπηρεσίας αύτοΰ υπό την Κυβέρνησιν της 'Αποικίας της Κύ
πρου συμποσοΟται είς δέκα ή πλέον έτη : 

Νοείται δτι — 
(α) έκ της τοιαύτης υπηρεσίας αφαιρείται οιαδήποτε περίοδος 

ληφθείσα ύπ' δψιν δια τόν ύπολογισμόν οιουδήποτε ωφελήμα
τος άφυπηρετήσεως η' αποζημιώσεως χορηγηθέντος επί τη 
άφυπηρετήσει του έκ της υπηρεσίας της Κυβερνήσεως της 
'Αποικίας της Κύπρου' και 

(6) οίαδήποτε πρόσθετος σύνταξις χορηγηθείσα δυνάμει της πα
ραγράφου (β) τοϋ Κανονισμού 26 τών περί Συντάξεων Κανό Κεφ. 3ΐι. 
νισμών επί τη άφυπηρετήσει του έκ της υπηρεσίας της Κυ Πίναξ. 
βερνήσεως της 'Αποικίας της Κύπρου αφαιρείται έκ της δυνά
μει του παρόντος εδαφίου καταβλητέας συντάξεως, 

(γ) δυνάμει του παρόντος εδαφίου χορηγητέα σύνταξις όμοΰ 
μετά— 

52 τοϋ 1962 (ί) της συντάξεως της χορηγηθείσης ή της ληφθείσης ύπ' 
δψιν δια τόν ύπολογισμόν της χορηγηθείσης αποζημι
ώσεως δυνάμει του άρθρου 4 τοϋ περί 'Αποζημιώσεως 
Δικαιούχων Υπαλλήλων Νόμου, ή 

(ϋ)τής συντάξεως της χορηγηθείσης δυνάμει τού άρθρου 
7 του περί Συντάξεων Νόμου, 

δέν δύναται να ύπερβαίνη τά δύο τρίτα τών υψηλότερων 
συνταξίμων απολαβών τάς οποίας ό καθηγητής εισέπραξε 
καθ' οιονδήποτε χρόνον διαρκούσης της υπηρεσίας αύτοΰ 
ύπό την Κυβέρνησιν της 'Αποικίας της Κύπρου ή τήν Κυ
βέρνησα/ της Δημοκρατίας. 

Ή ισχύς τοΰ παρόντος εδαφίου θεωρείται ως άρξαμένη τήν Την 
Σεπτεμβρίου 1961. 

4.—(1) ΕΊς καθηγητήν τοΰ οποίου ό μόνιμος διορισμός έπεκυρώθη Φιλοδώρημα 
και ό όποιος άφυπηρετεΐ προ της συμπληρώσεως συνταξίμου ύπηρε έπΐ άφυπηρετή
σίας δέκα ετών χορηγείται φιλοδώρημα έκ ποσοΰ μή υπερβαίνοντος ^ ι££ ^σεω 
το πενταπλάσιον της ετησίας συντάξεως ή οποία θα έχορηγεΐτο είς δεκαετούς 
αυτόν δυνάμει τοΰ άρθρου 3 έάν δέν πρόεβλέπετο κατώτατον δριον υπηρεσίας, 
συνταξίμου υπηρεσίας δέκα ετών. 

(2) Αί διατάξεις τοΰ εδαφίου (1) δέν; εφαρμόζονται ε'ις τήν περί
πτωσιν καθηγήτριας εις τήν οποίαν επιτρέπεται ύπό τοΰ Ύπουργικοΰ 
Συμβουλίου δπως άφυπηρετήση λόγω γάμου ή επικειμένου γάμου ή 
τεκνογονίας αυτής. 

5.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (2), καθηγητής ΑΟξησιςσυν
ό όποιος κατά τήν ήμερομηνίαν της άφυπηρετήσεώς του δυνάμει της τάξεως εις 
παραγράφου (β) τοΰ εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 8 συνεπλήρώσε συντά ^εΡιπτώσε/ς 
ξιμον ύπηρεσίαν άνω τών δέκα αλλά κάτω τών εϊκοσιν ετών θεωρεί σεωςλόγω 
ται ως συμπληρώσας εϊκοσιν ετών ύπηρεσίαν προς ύπολογισμόν της ασθενείας", 
καταβλητέας συντάξεως. Έάν δμως ή χρονική διαφορά μεταξύ της 
ηλικίας του κατά τήν ήμερομηνίαν της άφυπηρετήσεώς του και της 
συμπληρώσεως της ηλικίας υποχρεωτικής άφυπηρετήσεως αύτοΰ 
προστιθεμένη εις τήν περίοδον της υπηρεσίας του είναι κάτω τών εϊκο
σιν ετών, τό μικρότερον τοΰτο χρονικόν διάστημα υποκαθιστά τά εϊκο
σιν ετη κατά τόν ύπολογισμόν της καταβλητέας συντάξεως. 

(2) Αί διατάξεις τοΰ εδαφίου (1) δέν εφαρμόζονται είς τήν περί
πτωσιν καθηγητοΰ ό όποιος καθίσταται ανάπηρος συνεπεία τραύματος 
έν τη εκτελέσει τοΰ καθήκοντος του και ό όποιος δικαιούται είς πρόσ
θετον σύνταξιν δυνάμει τοΰ άρθρου 12 έάν ή τοιαύτη πρόσθετος σύν
ταξις είναι μεγαλύτερα τοΰ δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) παρεχομένου 
ωφελήματος. 
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Συντάξιμοι; 
υπηρεσία. 

20 τοΰ 
49 του 
68 τοΰ 
26 τοΰ 
27 τοΰ 
44 τοΰ 

5 τοΰ 
14 τοΰ 
41 τοΰ 

1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966. 

6. —(1) Τηρουμένων των διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου αϊ ακό
λουθοι κατηγορίαι υπηρεσίας εΐναι συντάξιμοι : 

(α) υπηρεσία ώς καθηγητού έπί μονίμου βάσεως ε'ις δημόσιον 
σχολεΐον μέσης εκπαιδεύσεως' 

(β) υπηρεσία ώς καθηγητού έπί προσωρινής βάσεως η έπί συμ
βάσει ε'ις δημόσιον σχολεΐον μέσης εκπαιδεύσεως, έάν εις 
άμφοτέρας τάς περιπτώσεις αϋτη προηγήται αμέσως υπηρε
σίας ώς είς την παράγραφον (α) ' 

(γ) υπηρεσία ώς καθηγητού ύπό την Έλληνικήν Κοινοτικήν Συνέ
λευσιν Κύπρου' 

(δ) υπηρεσία ή οποία θα ήδύνατο να λογισθή ώς συντάξιμος δυ
νάμει οιουδήποτε άλλου νόμου διέποντος την χορήγησιν συν
τάξεως εκ του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας έάν ή τοι
αύτη υπηρεσία προηγήται αμέσως συνταξίμου υπηρεσίας δυ
νάμει τοΰ παρόντος Νόμου ή διακόπτη αυτήν' 

(ε) προκειμένου περί καθηγητού υπηρετούντος κατά τήν δημοσί
ευσα/ του παρόντος Νόμου ή άφυπηρετήσαντος μεταξύ της 
ημερομηνίας ταύτης και της 16ης Αυγούστου I960, υπηρεσία 
ώς καθηγητού πρό της 1ης Σεπτεμβρίου 1961, είς κοινοτικόν 
σχολεΐον μέσης έκπαιδεύσεο^ς ή είς σχολεΐον μέσης εκπαιδεύ
σεως έκτος της Κύπρου ή είς ίδιωτικόν σχολεΐον μέσης εκπαι
δεύσεως' 

(στ) προκειμένου περί καθηγητού ό όποιος πρό της δημοσιεύσεως 
τοΰ παρόντος Νόμου συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν υποχρεωτικής 
άφυπηρετήσεώς του άλλ' έσυνέχισεν άνευ διακοπής νά υπηρέ
τη έπί συμβάσει, ή τοιαύτη έπί συμβάσει υπηρεσία. 

(2) Συντάξιμος υπηρεσία λογίζεται και πάσα περίοδος υπηρεσίας 
καθηγητού εις τάς Ένοπλους Δυνάμεις τής Δημοκρατίας διακόπτουσα 
τήν ύπηρεσίαν αύτοΟ ώς καθηγητού. 

Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος εδαφίου «"Ενοπλοι Δυνάμεις» ση
μαίνει τήν δυνάμει των περί τής Εθνικής Φρουράς Νόμων συσταθεΐσαν 
Έθνικήν Φρουράν και περιλαμβάνει πάσαν άλλην Δύναμιν τήν οποίαν 
το Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε κηρύξει ώς Ένοπλον Δύναμιν τής 
Δημοκρατίας. 

(3) Ουδεμία περίοδος απουσίας καθηγητού έπ' άδεια άνευ απολα
βών λογίζεται ώς συντάξιμος υπηρεσία έκτος έάν ό Υπουργός Παι
δείας ίκανοποιηθή δτι ή τοιαύτη άδεια έχορηγήθη ύπό τής αρμοδίας 
αρχής και έχρησιμοποιήθη διά σπουδάς εις το έξωτερικόν προς το 
συμφέρον τής εκπαιδεύσεως. 

(4) Οιαδήποτε περίοδος υπηρεσίας διά τήν οποίαν είσεπράχθη ύπό 
του καθηγητού χρηματικόν ποσόν— 

(ΐ) προερχόμενον έξ εισφορών του εργοδότου είς οιονδήποτε Τα
μεΐον Προνοίας και τόκων έπί των εισφορών τούτων, ή 

(ii) ύπό μορφή ν συντάξεως, αποζημιώσεως ή φιλοδωρήματος δυ
νάμει οιουδήποτε Νόμου, Κανονισμού ή Γενικής Διατάξεως, 

δεν λογίζεται ώς συντάξιμος υπηρεσία έκτος έάν ό ενδιαφερόμενος 
έκλέξη δπως έπιστρέψη τό ούτω είσπραχθέν ύπ' αύτου ποσόν μετά 
τόκου προς τέσσαρα έπί τοΐς εκατόν αρχομένου από τής δημοσιεύ
σεως του παρόντος Νόμου. 

Ό χρόνος και τρόπος επιστροφής καθορίζονται ύπό του 'Υπουργού 
Οικονομικών εντός Μξ μηνών από τής δημοσιεύσεως του Νόμου διά 
Γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δη
μοκρατίας. Ή εκλογή ασκείται εντός τριών μηνών άπό τής ημερο
μηνίας δημοσιεύσεως τής δοθείσης Γνωστοποιήσεως δι* έγγραφου 
απευθυνόμενου πρόν τόν Γενικόν Λογιστήν και εΐναι ανέκκλητος. 
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(5) Οιαδήποτε σύνταξις ή οποία πληρώνεται έξ άλλης πηγής δι' 
ύπηρεσίαν λογιζομένην δια σκοπούς συντάξεως δυνάμει του παρόντος 
Μέρους αφαιρείται έκ τής συντάξεως της καταβλητέας δυνάμει τοϋ 
παρόντος Μέρους. 

(6) Δια τους σκοπούς των παραγράφων (β), (γ) , (ε) καΐ (στ) του 
εδαφίου (1) «.υπηρεσία.· σημαίνει ύπηρεσίαν έπ'ι τή βάσει πλήρους 
απασχολήσεως : 

Νοείται δτι έάν ή υπηρεσία δεν ήτο έπι τή βάσει πλήρους απασχο
λήσεως, θά λογίζηται ώς ακολούθως : 

(i.) Δι' ύπηρεσίαν προ τής 1ης Σεπτεμβρίου 1961 : 
Έάν ή διδακτική άπασχόλησις— 

δεν ύπερβαίνη τάς 26 ώρας κατά μήνα 'Αγνοείται 
ύπερβαίνη τάς 26 αλλά δέν υπερβαίνει Λογίζεται ώς εν τρί

τάς 56 ώρας κατά μήνα τον του μηνός 
ύπερβαίνη τάς 56 αλλά δεν υπερβαίνει Λογίζεται ώς δύο τρί

χας 90 ώρας κατά μήνα τα του μηνός 
ύπερβαίνη τάς 90 ώρας κατά μήνα Λογίζεται ώς συμπε

πληρωμένος μήν. 
(ii) Δι' ύπηρεσίαν μετά την 31 ην Αυγούστου 1961 : 

Έάν ή διδακτική άπασχόλησις— 
δέν ύπερβαίνη τάς 21 ώρας κατά μήνα 'Αγνοείται 
ύπερβαίνη τάς 21 αλλά δέν υπερβαίνει Λογίζεται ώς εν τρί

τάς 47 ώρας κατά μήνα τον τοΰ μηνός 
ύπερβαίνη τάς 47 άλλα δέν υπερβαίνει Λογίζεται ώς δύο τρί

τάς 77 ώρας κατά μήνα τα τοϋ μηνός 
ύπερβαίνη τάς 77 ώρας κατά μήνα Λογίζεται ώς συμπε

πληρωμένος μήν. 
Διά τους σκοπούς τής παρούσης επιφυλάξεως— 

Ι. προς ύπολογισμόν τής διδακτικής απασχολήσεως— 
(α) λαμβάνεται υπ' όψιν ή δεκάμηνος περίοδος των εργασιών 

των σχολείων κατ' έ'τος, εις ταύτη ν δε περιλαμβάνονται αϊ 
σχολικαί άργίαι και αί διακοπαί των Χριστουγέννων και 
τοΰ Πάσχα' 

(β) ό καθηγητής θεωρείται δτι καθ' έκάστην ήμέραν σχολικής 
αργίας πλην τής Κυριακής είχε τήν αυτήν διδακτικήν απα
σχόλησα/ ώς και κατά τήν άντίστοιχον ήμέραν τής αμέσως 
προηγουμένης εβδομάδος' 

(γ) προκειμένου περί των διακοπών των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα, έάν ή άπασχόλησις του καθηγητού ήρχισε προ 
έκατέρας των διακοπών καΐ έσυνεχίσθη μετά ταύτην, ό κα
θηγητής θεωρείται δτι καθ' έκάστην ήμέραν των διακοπών 
πλην τής Κυριακής εΐχε τήν αυτήν διδακτικήν άπασχόλησιν 
ώς και κατά τήν άντίστοιχον ήμέραν τής εβδομάδος ή 
οποία προηγήθη αμέσως των διακοπών' 

(δ) διά τήν δίμηνον περίοδον τών θερινών διακοπών κατά 
τήν οποίαν αί έργασίαι τών σχολείων διακόπτονται, έάν 
ή μερική άπασχόλησις τοΰ καθηγητού ήτο διαρκείας πέντε 
τουλάχιστον μηνών, εντός τοϋ αύτοΰ σχολικού έτους, το 
σύνολον τών εις τήν δευτέραν στήλην τής παραγράφου 
(ι) ή (ιι) ή αμφοτέρων λογιζομένων μηνών αυξάνεται 
κατά εν πέμπτον έν σχέσει προς το σχολικόν τοϋτο έτος. 

11. Ό δρος «καθηγητής» δέν περιλαμβάνει Διευθυντήν ή Βοηθόν 
Διευθυντή ν. 
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"Η συντάξιμος 
υπηρεσία 
δέον νά είναι 
συνεχής. 

Περιπτώσεις 
χορηγήσεως 
συντάξεως ή 
φιλοδωρή
ματος. 

(7) Λεπτόμέρειοα άφορώσαι εις την ύπηρεσίαν καθηγητού αϊ όποΐαι 
δεν δύνανται νά έπαληθευθώσι βάσει υφισταμένων αρχείων βεβαι
ούνται δια της προσαγωγής τοιούτων αποδεικτικών στοιχείων οΐα 
ήθελε καθορίσει ό Υπουργός Οικονομικών. 

(8) Δια τον ύπολογισμόν της ολικής συνταξίμου υπηρεσίας καθη
γητού χρονική περίοδος άνω τών δεκαπέντε ήμερων, λογίζεται ώς 
συμπεπληρωμένος μήν. 

7.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2) μόνον συνε
χής συντάξιμος υπηρεσία λαμβάνεται υπ' δψιν δια τον ύπολογισμόν 
της συντάξεως : 

Νοείται δτι οιαδήποτε διακοπή υπηρεσίας οφειλομένη είς προσω
ρινήν άναστολήν απασχολήσεως μή προερχομένην εξ ύπαιτιότητος 
ή παραιτήσεως τοΰ καθηγητού δέν θεωρείται ώς διακόπτουσα τήν 
συνέχειαν της υπηρεσίας : 

Νοείται περαιτέρω δτι ό Υπουργός Οικονομικών δύναται νά άπο
φασίση δπως οιαδήποτε διακοπή υπηρεσίας πρό της 1ης Σεπτεμβρίου 
1961, ή οποία δέν εμπίπτει είς τήν προηγουμένη ν έπιφύλαξιν, μή θεω
ρηθή ώς διακόπτουσα τήν συνέχειαν της υπηρεσίας έάν ίκανοποιηθή 
δτι αϊ περιστάσεις της διακοπής δικαιολογούν τοιαύτην άπόφασιν. 

(2) Έάν ό καθηγητής άφυπηρετήσας δυνάμει της παραγράφου 
(β)» (Υ,) ή (δ) τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 8 έπαναδιορισθή είς δη
μόσιον σχολεΐον μέσης εκπαιδεύσεως και άφυπηρετήση τελικώς είς 
περίπτωσιν καθ' ην δικαιούται είς σύνταξιν, ή προηγουμένη υπηρεσία 
αυτού δύναται νά ληφθή ύπ' δψιν διά τόν ύπολογισμόν της συντά
ξεως του έπί τη τελική άφυπηρετήσει του νοουμένου δτι ούτος— 

(i) αναλαμβάνει δπως έπιστρέψη οιονδήποτε φιλοδώρημα χορηγη
θέν είς αυτόν δυνάμει του άρθρου 4' ή 

(ii) συγκατατίθεται δπως ή καταβολή οιασδήποτε χορηγηθείσης 
'. συντάξεως διακοπή άπό της ημερομηνίας τοΰ επαναδιορισμού 
του και οιονδήποτε πληρωθέν είς αυτόν φιλοδώρημα άφαι
ρεθή έκ τοΰ καταβλητέου φιλοδωρήματος έπί τη τελική άφυ
πηρετήσει του. 

8.—(1) Σύνταξίς ή φιλοδώρημα δέν χορηγείται είς καθηγητήν 
ειμή έπί τή άφυπηρετήσει του είς οιανδήποτε τών ακολούθων περι
πτώσεων— 

(α) κατά ή μετά τήν ύπ' αύτοΰ συμπλήρωσιν της ηλικίας υπο
χρεωτικής άφυπηρετήσεώς του, ή έάν το Ύπουργικόν Συμ
βούλιον απαίτηση παρ' αύτου ή έπιτρέψη είς αυτόν δυνάμει 
του παρόντος Νόμου νά άφυπηρετήση έπί τή ύπ* αύτου συμ
πληρώσει ηλικίας κατά πέντε ετη μικροτέρας της ηλικίας 
υποχρεωτικής άφυπηρετήσεώς του ή καθ' οιονδήποτε μετα
γενέστερον χρόνον, έπί τή τοιαύτη άφυπηρετήσει" 

(β) έάν τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ίκανοποιηθή δι' ιατρικής 
αποδείξεως δτι ό καθηγητής δέν δύναται νά έκτελή τά κα
θήκοντα αύτου λόγω πνευματικής ή σωματικής άνικανότητος 
και δτι ή τοιαύτη άνικανότης είναι πιθανόν νά εΐναι μόνιμος' 

(γ) έπί τή καταργήσει τής θέσεως αύτου' 
(δ) έπί τή αναγκαστική άφυπηρετήσει αύτου ίνα διευκολυνθή 

ή βελτίωσις της οργανώσεως τών σχολείων μέσης εκπαιδεύ
σεως διά τής οποίας δυνατόν νά έπιτευχθή άποτεΧεσματι

, κωτέρα λειτουργία αυτών ή οικονομία' 
(ε) έν περιπτώσει τερματισμού τής υπηρεσίας αυτού προς τό δη

μόσιον συμφέρον ώς διαλαμβάνει τό εδάφιον (2). 
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(2) "Οταν ή υπηρεσία καθηγητού τερματισθή έπί τω λόγω δτι, 
λαμβανομένων ύπ' δψιν των συνθηκών της εκπαιδευτικής υπηρεσίας, 
της χρησιμότητας του εις αυτήν και δλων των άλλων περιστάσεων 
τής περιπτώσεως του, ό τερματισμός είναι επιθυμητός προς το δημό
σιον συμφέρον, και σύνταξις, φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα δεν δύ
ναται άλλως νά χορηγηθή εις αυτόν δυνάμει του παρόντος Νόμου, το 
Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά χορήγηση είς αυτόν τοιαύτην 
σύνταξιν, φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα οίον ήθελε θεωρήσει δίκαιον 
και προσήκον, άλλα μή υπερβαίνον τό ποσόν τό όποιον ό καθηγητής 
θά έδικαιούτο νά λάβη έάν άφυπηρέτει δυνάμει τής παραγράφου (β) 
του εδαφίου (1). 

9.—(1) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του παρόντος Μέρους, χο Φιλοδώρημα 
ρηγεΐται φιλοδώρημα είς καθηγήτριαν εις τήν οποίαν επιτρέπεται εΐςκαθηγη
ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου δπως άφυπηρετήση λόγω γάμου τΡι<χζεΙζ 
ή επικειμένου γάμου ή τεκνογονίας αυτής έάν σύνταξις δέν δύναται Ζιώσείς^ 
νά χορηγηθή είς αυτήν δυνάμει τοΰ άρθρου 8. 

(2) Τό έν τω έδαφίω (1) άναφερόμενον φιλοδώρημα υπολογίζεται 
ως έξης : 

(α) έάν ή καθηγήτρια συνεπλήρωσεν ύπηρεσίαν δέκα ή περισ
σοτέρων ετών, έπί τη βάσει ενός μηνός μισθού του κατά τήν 
ήμερομηνίαν άφυπηρετήσεως μισθού αυτής δι' έκαστον συμ
πεπληρωμένον έτος υπηρεσίας

(β) έάν δέν συνεπλήρωσε δέκα ετών ύπηρεσίαν, έπί τη βάσει ήμί
σεος μηνός μισθού του κατά τήν ήμερομηνίαν άφυπηρετήσεως 
μισθού αυτής δι* έκαστον συμπεπληρωμένον έτος υπηρεσίας. 

10.—(1) Ή ηλικία υποχρεωτικής άφυπηρετήσεως απάντων τών Ηλικία άφυ
καθηγητών εΐναι ή τών έξή κοντά ετών : πηρετήσεως. 

Νοείται δτι— 
(α) είς καθηγητήν ό όποιος συμπληροΐ τήν ήλικίαν υποχρεω

τικής άφυπηρετήσεως κατά τήν διάρκειαν του σχολικού έτους 
δύναται νά έπιτραπή ύπό τοΰ Υπουργού Παιδείας δπως συ
νέχιση νά υπηρέτη μέχρι τέλους του σχολικού έτους' 

(β) τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά απαίτηση παρά κα
θηγητού ή νά έπιτρέψη είς αυτόν δπως άφυπηρετήση έπί τή 
ύπ' αύτου συμπληρώσει ηλικίας κατά πέντε έτη μικροτέρας 
τής ηλικίας υποχρεωτικής άφυπηρετήσεως αύτου ή καθ' οιον
δήποτε μεταγενέστερον χρόνον, ωσαύτως δέ προκειμένου 
περί καθηγήτριας νά έπιτρέψη εις αυτήν δπως άφυπηρετήση 
λόγω γάμου ή επικειμένου γάμου ή τεκνογονίας αυτής" 

(γ) τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, έάν θεωρή τούτο έπι
θυμητόν προς τό συμφέρον τής εκπαιδεύσεως, νά έπιτρέψη 
εις καθηγητήν δπως παραμείνη έν τή υπηρεσία μετά τήν ήμε
ρομηνίαν καθ' ήν συμπληρουται ή ηλικία υποχρεωτικής άφυ
πηρετήσεως αύτου έπί τοσούτο χρονικόν διάστημα δσον τό 
Συμβούλιον ήθελεν ορίσει. 

(2) Ό Υπουργός Παιδείας δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον νά 
ζητήση παρ'οίουδήποτε καθηγητού τήν προσαγωγήν τοιούτων αποδει
κτικών τής ημερομηνίας γεννήσεως αύτου οία ήθελεν 'ορίσει τό 
Ύπουργικόν Συμβούλιον. 

1L· Εις καθηγητήν άφυπηρετουντα άναγκαστικώς έπί τή καταργή Σύνταξις έν 
σει τής θέσεως αύτου ή Ινα διευκολυνθή ή βελτίωσις τής οργανώσεως περιπτώσει 
τών σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως διά τής οποίας δυνατόν νά έπι <*<ρυπηρετή
τευχθή άποτελεσματικωτέρα λειτουργία αυτών ή οικονομία, δύναται— ° ^ ς λό7^ 

(α) έάν δέν συνεπλήρωσε δέκα ετών ύπηρεσίαν, νά χορηγηθή, θέσεως ^άνα
άντί φιλοδωρήματος δυνάμει του άρθρου 4, σύνταξις δυνά διοργανώσεως. 
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Πρόσθετος 
σύνταξις έν 
περιπτώσει 
άφυπηρετή
σεως λόγφ 
αναπηρίας. 

2 τ ο ΰ 1 9 6 4 
3 τ ο ϋ 1 9 6 6 . 

μει του άρθρου 3, αγνοουμένου του δρου περί συμπληρώσεως 
υπηρεσίας δέκα ετών και 

(β) να χορηγηθή πρόσθετος ετησία σύνταξις εξ ενός εξηκοστού 
του μισθού του δι' έκάστην περίοδον τριών συμπεπληρω
μένων ετών συνταξίμου υπηρεσίας: 

Νοείται δτι— 
(ϊ) ή πρόσθετος σύνταξις δεν θα ύπερβαίνη τα δέκα εξηκοστά' και 
(ii) ή πρόσθετος σύνταξις όμου μετά της συντάξεως δέν θά ύπερ

βαίνη την σύνταξιν εις την οποίαν ούτος θά έδικαιοΰτο έάν 
εΐχε συνεχίσει νά υπηρέτη εις την θέσιν την Ιόποίαν κατείχε 
κατά την ήμερομηνίαν άφυπηρετήσεώς του και εΐχεν άφυ
πηρετήσει άμα τη συμπληρώσει της ηλικίας κατά την οποίαν 
το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά απαίτηση παρ' αύτου 
νά άφυπηρετήση και εΐχε λάβει δλας τάς προσαυξήσεις εις 
τάς οποίας θά έδικαιοΰτο μέχρι της τοιαύτης ημερομηνίας. 

12.—(1) Έάν μόνιμος καθηγητής του οποίου ό διορισμός έπεκυρώ
θη καταστη μονίμως ανάπηρος συνεπεία τραύματος το όποιον υπέ
στη— 

(α) έν τη ενεργώ εκτελέσει του καθήκοντος αύτου' και 
(β) άνευ ιδικής του αμελείας" και 
(γ) λόγω περιστάσεων αϊ όποΐαι δύνανται ειδικώς νά όποδο

θώσιν ε'ις τήν φύσιν του καθήκοντος αύτου, 
το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται— 

(i) έάν ή άφυπηρέτησις αύτου καταστη αναγκαία ή ουσιαστικώς 
έπιταχυνθή και έάν ή συνολική υπηρεσία αύτου είναι όλιγω
τέρα τών δέκα ετών, νά χορήγηση ε'ις αυτόν, άντι φιλοδωρή
ματος βάσει του άρθρου 4, σύνταξιν βάσει του άρθρου 3, 
αγνοουμένου του δρου περί συμπληρώσεως υπηρεσίας δέκα 
ετών" 

(ii) νά χορήγηση εις αυτόν έπι τή άφυπηρετήσει του πρόσθετον 
σύνταξιν ώς ακολούθως ύπολογιζομένην έπι τη βάσει του 
μισθού αύτου 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, εΐκοσιν εξηκοστά του μισθού. 

Διά τους σκοπούς της παρούσης παροτ/ράφου οι δροι— 
«ελαφρά αναπηρία» σημαίνει βαθμόν αναπηρίας μεταξύ 10% και 

30% αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων, 
«σοβαρά αναπηρία» σημαίνει βαθμόν αναπηρίας άνω τρΟ 30% 

και μέχρι 50% συμπεριλαμβανομένου, 
«λίαν σοβαρά αναπηρία» σημαίνει βαθμόν αναπηρίας άνω του 

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

ώς αϋτη και οι βαθμοί ταύτης καθορίζονται εις τον περί Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων Νόμον ή πάντα Νόμον τροποποιουντα ή άντι καθ ιστώντα 
αυτόν : 

Νοείται δτι ή πρόσθετος σύνταξις δύναται \ά μειωθή κατά τοσούτο 
ποσόν δσον τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε θεωρήσει εϋλογον έάν 
ή αναπηρία δέν εΐναι ό λόγος ή ό μόνος λόγος της άφυπηρετήσεως : 

Νοείται περαιτέρω δτι ή πρόσθετος σύνταξις όμου μετά της συν
τάξεως δέν δύναται ύπερβή τά πέντε έκτα του ανωτάτου μισθού του 
καθηγητού καθ' οιονδήποτε χρόνον της υπηρεσίας του. 
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(2) Οιαδήποτε ττρόσθεχος σύνταξις πληρωτέα δυνάμει της παρα
γράφου (ϋ) του εδαφίου (1) μειοΰται κατά ποσόν ίσον προς το εν τρί
τον του ετησίου ποσοΰ του λόγω αναπηρίας καταβαλλομένου ωφε
λήματος ύπό μορφήν συντάξεως πληρωτέας δυνάμει του περί Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων Νόμου ή παντός Νόμου τροποποιουντος ή άντι 2τοϋΐ964 
καθιστώντος αυτόν. 3τοθΐ966. 

(3) Οίαδήποτε πρόσθετος σύνταξις πληρωτέα δυνάμει της παρα
γράφου (ΐΐ) του εδαφίου (1) όμου μεθ' οίασδήποτε συντάξεως πληρω
τέας δυνάμει του παρόντος Μέρους καΐ του ετησίου ποσοΰ τοΟ λ ό γ ω 
αναπηρίας καταβαλλομένου ωφελήματος ύπό μορφήν συντάξεως δυ
νάμει του περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου ή παντός Νόμου'τρο 2τοθΐ964 
ποποιοΟντος ή άντικαθιστώντος αυτόν δέν δύναται να ύπερβη τόν 3τοθΐ966. 
μισθόν του καθηγητού κατά την ήμερομηνίαν άφυπηρετήσεως αύτοΟ. 

13.—(1) "Όταν μόνιμος καθηγητής του όποιου ό διορισμός έπεκυ Φιλοδώρημα 
ρώθη, άποθάνη έν υπηρεσία, το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά δτανκσθηνη
χορηγήση εις τόν νόμιμον προσωπικόν άντιπρόσωπον αύτοΰ φιλοδώ ^ < j )

d l T o e < 5 ^ n
f . 

ρήμα μή υπερβαίνον τόν έτήσιον μισθόν αύτοΰ ή τό έφ* ά π α ξ έπί της μετά την αψυ

συντάξεως φιλοδώρημα εις τό όποιον τυχόν θά έδικαιουτο, έάν τοΰτο ιιηρέτησιν. 
εΐναι μεγαλύτερον. 

(2) Διά τους σκοπούς τοΟ εδαφίου (1) «έφ' άπαξ έπί της συντά
ξεως φιλοδώρημα» σημαίνει τό φιλοδώρημα, τό όποιον θά έχορηγεΐ
το εις τόν καθηγητήν δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 15 του 
παρόντος Νόμου έάν κατά τόν χρόνο ν του θανάτου του είχε ν άφυπη
ρετήσει ύπό τάς περιστάσεις τάς περιγραφομένας εις τήν παράγρα
φον (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του παρόντος Μέρους και 
είχεν ασκήσει εκλογή ν δυνάμει του άρθρου 15 Οπως λάβη ήλαττω
μένην σύνταξιν και φιλοδώρημα. 

(3) "Οταν καθηγητής εις τόν όποιον έχορηγήθη σύνταξις ή φιλο
δώρημα δυνάμει τοΟ παρόντος Μέρους άποθάνη μετά τήν άφυπηρέ
τησίν του και τό συνολικώς πληρωθέν ή πληρωτέον εις αυτόν μέχρι 
του θανάτου του ποσόν ύπό μορφήν συντάξεως ή φιλοδωρήματος δι' 
οιανδήποτε ύπηρεσίαν είναι μικρότερον τοΰ ετησίου μισθού τόν όποιον 
ελάμβανε κατά τόν χρόνον της άφυπηρετήσεώς του τό Ύπουργικόν 
Συμβούλιον δύναται νά χορήγηση εις τόν νόμιμον προσωπικόν άντι
πρόσωπον αύτοΰ φιλοδώρημα ίσον προς τήν διαφοράν. 

14.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δταν Συνάζεις etc 
καθηγητής άποθάνη συνεπεία τραύματος τό όποιον υπέστη— εξαρτώμενους 

(α) έν τη ενεργώ εκτελέσει τοΟ καθήκοντος αύτου' και καθηγητού 
(6) άνευ ιδικής του αμελείας ' και έν^έκΐλέΌε. 
( γ ) λ ό γ ω περιστάσεων αί όποιαι δύνανται ειδικώς νά άποδο τοΟκαθήκον

θώσιν εις τήν φύσιν τοϋ καθήκοντος αύτοΰ, τος· 
ένώ διετέλει έν υπηρεσία, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά 
χορήγηση επιπροσθέτως προς τό δυνάμει τού* άρθρου 13 τυχόν χο
ρηγηθέν εις τόν νόμιμον προσωπικόν άντιπρόσωπον αύτου φιλοδώ
ρ η μ α 

(ί) έάν ό αποθανών καθηγητής καταλίπη χήραν, σύνταξιν εις 
αυτήν έφ' δσον παραμένει ανύπανδρος έκ ποσού μή υπερ
βαίνοντος τά δέκα «εξηκοστά του μισθού του κατά τήν ήμε
ρομηνίαν καθ ' ή ν υπέστη τό τραύμα* 

(ii) έάν ό αποθανών καθηγητής καταλίπη χήραν ε'ις τήν οποίαν 
χορηγε ίτα ι σύνταξις δυνάμει της προηγουμένης π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 
καΐ τέκνον ή τέκνα, σύνταξιν δι' ^καστον τέκνον έκ ποσοΰ 
μή υπερβαίνοντος τό Μν £κτον της ύπό της προηγουμένης πα
ραγράφου καθοριζομένης συντάξεως' 
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(iii) εάν ό αποθανών καθηγητής καταλίπη τέκνον ή τέκνα, αλλά 
δέν καταλύτη χήραν ή δέν χορηγείται σύνταξις εις την χή
ραν, ούνταξιν οι* £καστον τέκνον έκ ποσοϋ διπλασίου του 
υπό της προηγουμένης παραγράφου καθοριζομένου' 

(iv) εάν ό αποθανών καθηγητής καταλίπη τέκνον ή τέκνα και 
χήραν εις τήν οποίαν χορηγείται σύνταξις δυνάμει της πα
ραγράφου (ϊ) του παρόντος εδαφίου και ή χήρα ακολούθως 
άποθάνη, σύνταξιν δι' £καστον τέκνον από της ημερομηνίας 
του θανάτου της χήρας εκ ποσοϋ διπλασίου τοϋ υπό της πα
ραγράφου (ii) του παρόντος εδαφίου καθοριζομένου' 

(ν) εάν ό. αποθανών καθηγητής δεν καταλίπη χήραν, ή έάν δεν 
χορηγήται σύνταξις εις τήν χήραν, και έάν ή μήτηρ του έξηρ
τάτο πλήρως ή κυρίως έξ αύτοΰ διά τήν συντήρησίν της, 
σύνταξιν εις τήν μητέρα, έφ' δσον αυτή στερείται επαρκών 
μέσων συντηρήσεως, έκ ποσού μή υπερβαίνοντος τήν σύντα
ξιν ήτις θά ήδύνατο νά είχε χορηγηθή εις τήν χήραν αύτοϋ : 

Νοείται ότι— 
(α) σύνταξις δέν είναι πληρωτέα δυνάμει τοϋ παρόντος εδα

φίου καθ' οιονδήποτε χρόνον διά πλείονα τών τριών τέκνα' 
(β) εις περίπτωσιν συντάξεως χορηγηθείσης δυνάμει της παρα

γράφου (ν) του παρόντος εδαφίου, έάν ή μήτηρ είναι χήρα 
κατά τόν χρόνον της χορηγήσεως της συντάξεως και ακο
λούθως νυμφευθή έκ νέου, ή τοιαύτη σύνταξις τερματίζεται 
άπό της ημερομηνίας τοΟ νέου γάμου' έάν δε κοαά τήν κρί
σιν του Υπουργού Οικονομικών καθ' οιονδήποτε χρόνον ή 
μήτηρ έ"χη άλλους επαρκείς πόρους συντηρήσεως, ή σύντα
ξις αϋτη τερματίζεται άπό της ημερομηνίας τήν οποίαν δ 
Υπουργός Οικονομικών ήθελεν ορίσει' 

ι (γ) σύνταξις χορηγηθείσα εις θήλυ τέκνον δυνάμει του παρόντος 
εδαφίου τερματίζεται δταν τό τέκνον νυμφευθή' 

(δ) ό Υπουργός Οικονομικών δύναται νά διάταξη τήν συνέχισιν 
καταβολής συντάξεως διά τέκνον, τό όποιον καίτοι έπαυσε 
δικαιούμενον ταύτης δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπέστη 
καθ' δν χρόνον έδικαιοΰτο εις σύνταξιν, πνευματικήν ή σω
ματικήν άναπηρίαν πιστοποιουμένην Ιατρικώς και καθιστώ
σαν αυτό άνίκανον νά κερδίζη τά προς τό ζην. Ή τοιαύτη 
σύνταξις τερματίζεται διά διαταγής τοϋ Υπουργού Οικονο
μικών, έάν οδτος καθ' οιονδήποτε χρόνον ίκανοποιηθη δι' 
ιατρικής αποδείξεως δτι ή αναπηρία έ'παυσεν υφισταμένη ή 
δέν εμποδίζει τό έν λόγω τέκνον νά κερδίζη τά προς τό ζην. 

(2) Οίαιδήποτε συντάξεις πληρωτέαι δυνάμει τοϋ παρόντος άρ
θρου μειοϋνται κατά ποσόν ίσον προς τό εν τρίτον τοϋ ετησίου ποσοϋ 
τοϋ λόγω θανάτου καταβαλλομένου ωφελήματος ύπό μορφήν συντά

2 του 1964 ξεων πληρωτέων δυνάμει τοϋ περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου 
3τοθΐ966. ή παντός Νόμου τροποποιοϋντος ή άντικαθιστώντος αυτόν. 

(3) Οίαιδήποτε συντάξεις πληρωτέαι δυνάμει τοϋ παρόντος άρ
θρου όμοϋ μετά τοϋ ετησίου ποσοϋ παντός λόγω θανάτου καταβαλ
λομένου ωφελήματος ύπό μορφήν συντάξεων πληρωτέων δυνάμει τοϋ 
περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου ή παντός Νόμου τροποποιοΰν
τος ή αντικαθιστώντος αυτόν έν ουδεμία περιπτώσει ύπερδαίνουσι 
τόν κατά τήν ήμέραν τοϋ θανάτου μισθόν τοϋ καθηγητοΰ. 

(4) Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου ή λέξις «τέκνον» ση
μαίνει τέκνον τό όποιον εΐναι κάτω της ηλικίας τών δεκαέξ ετών ή 
τό όποιον εΐναι άνω της ηλικίας ταύτης αλλά κάτω της ηλικίας τών 
δεκαεννέα ετών και φοίτα είς σχολήν, κολλέγιον, πανεπιστήμιον ή 
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ά λ λ ο έκπαιδευτικόν ίδρυμα ή εξασκείται, ύφ' οιουδήποτε προσώπου 
δι* οιονδήποτε επιτήδευμα, ε π ά γ γ ε λ μ α ή τέχνην Οπό τοιαύτας συν
θήκας ώστε νά άπαιτήται παρ* αύτου νά άφιεροΐ είς την φοίτησιν ή 
έξάσκησιν το σύνολον του χρόνου του. Ό δρος περιλαμβάνει— 

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

τραύματος και πλήρως ή κυρίως έξαρτώμενον εκ τοΰ απο
θανόντος καθηγητού δια την συντήρησίν του* καΐ 

( γ ) τέκνον υίοθετηθέν νομίμως πρό τής ημερομηνίας του τραύ
ματος καί έξαρτώμενον ώς προανεφέρθη. 

(5) Αί διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται έν περι
πτώσει θανάτου καθηγητού δταν ή χήρα ή τά τέκνα αύτου ή αμφό
τερα δικαιούνται εις συντάξεις δυνάμει του Μέρους i i Ι : 

Νοείται δτι εάν αί δυνάμει του Μέρους 111 χορηγητέαι συντάξεις 
είναι συνολικώς μικρότεροι των δυνάμει του παρόντος άρθρου χορη
γητέων συντάξεων, καταβάλλονται αί συνολικώς μεγαλύτεραι συν
τάξεις . 

15.—(1) Πάς καθηγητής ό όποιος δικαιούται είς σύνταξιν δυνάμει Ήλαττωμένη 
τοΰ παρόντος μέρους δύναται νά άσκηση έκλογήν δπως αντί τής τοιαύ ούνταξις καί 
της συντάξεως λάβη ήλαττωμένην σύνταξιν ϊσην προς τ ά τρία τέταρ φιλοδώρημα, 
τα τής τοιαύτης συντάξεως όμου μετά φιλοδωρήματος ϊσου προς δώ
δεκα και ήμίσειαν φοράς τό ποσόν κατά τό όποιον ήλαττώθη ή τοι
αύτη σύνταξις. 

(2) Ή είς τό εδάφιον (1) αναφερομένη εκλογή ασκείται δι* έγ
γραφου απευθυνόμενου προς τόν Γενικόν Λογιστήν ουχί άργότερον 
τής ημέρας ήτις προηγείται τής ημερομηνίας άφυπηρετήσεως του 
καθηγητού : 

Νοείται δτι προκειμένου περί καθηγητού ό όποιος άφυπηρέτησε 
πρό τής δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου ή ρηθείσα εκλογή δύ
ναται νά άσκηθή εντός δύο μηνών άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

Νοείται περαιτέρω δτι έάν ό καθηγητής δέν άσκηση την ρηθεΐσαν 
έκλογήν εντός τής καθοριζομένης προθεσμίας, ό Υπουργός Οικονο
μικών δύναται, έάν θεώρηση τούτο δίκαιον άφου λάβη ύπ' δψιν δλας 
τ ά ς περιστάσεις, νά έπιτρέψη εις αυτόν νά άσκηση τήν έκλογήν καθ' 
οιονδήποτε χρόνον upo τής ημερομηνίας χορηγήσεως τής συντάξεως. 

(3) Ή εκλογή δταν άσκηθή είναι ανέκκλητος. 

1 6 . Έ ά ν καθηγητής είς τόν όποιον έχορηγήθη σύνταξις δυνάμει Ή ούνταξις 
του παρόντος Μέρους καταδικασθή είς φυλάκισιν ύπό αρμοδίου Δι παύει νά κατα
καστηρίου δι' οιονδήποτε έγκλημα ή αδίκημα, τό Ύπουργικόν Συμ βάλλητσαέιτΐ 
βούλιον δύναται νά διάταξη δπως διακοπή αμέσως ή καταβολή της τοο σ^αξΐ. 
συντάξεως : ούχου. 

Νοείται δτι ή σύ\τάξις αποκαθίσταται μετ' αναδρομικής ισχύος έν 
περιπτώσει χορηγήσεως χάριτος καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά τήν κα
ταδίκην : 

Νοείται περαιτέρω δτι δταν ή καταβολή τής συντάξεως διακοπή διά 
τόν ρηθέντα λόγον τό Ύπουργικόν . Συμβούλιον δύναται νά διάταξη 
δ π ω ς όλόκληρον τό ποσόν τής συντάξεως είς τό όποιον θά έδικαιου
το ό συνταξιούχος έάν δεν είχε καταδικασθή ή οιονδήποτε μέρος 
αύτοΰ πληρωθή ή χρησιμοπόιηθή διά τήν διατροφήν καί προαωπικήν 
συντήρησίν ή προς δφελος τής συζύγου καί τών τέκνων αύτου, μετά 
δέ τήν λήξιν τής ποινής του καί αύτου του ιδίου, είς τοιαύτας ανα
λ ο γ ί α ς καί κατά τοιούτον τρόπον ώ ς τό Σ υμβούλιον ήθελε κρίνει 
προσήκον. 
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17. Έάν ή αρμοδία πειθαρχική αρχή εϋρη καθηγητήν ένοχον σο
βαρού πειθαρχικού παραπτώματος και έπιβάλη εις αυτόν τήν 
ποινήν της αναγκαστικής άφυπηρετήσεως, το Ύπουργικόν Συμβού
λιον δύναται να μειώση τήν σύνταξιν ή τό φιλοδώρημα αύτου. 

18. Ή ισχύς τοΰ παρόντος Μέρους θεωρείται ώς άρξαμένη τήν 
Ιην Σεπτεμβρίου του 1966 : 

Νοείται δτι εις καθηγητήν άφυπηρετήσαντα μεταξύ της 16ης Αυ
γούστου τοΰ 1960 και της 31ης Αυγούστου του 1966, χορηγείται σύν
ταξις f\ φιλοδώρημα συμφώνως των διατάξεων τοΰ παρόντος Μέ
ρους άπό της ημερομηνίας άφυπηρετήσεως αυτού. 

Μέρος ΠΙ . ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
"Ερμηνεία. 19.—(1) Δια τους σκοπούς τοΟ παρόντος Μέρους έκτος έάν έκ του 

κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια— 
«ορισθείσα ήμερα» σημαίνει τήν Ιην ήμέραν του Σεπτεμβρίου 

1967· 
«συντάξιμος καθηγητής» σημαίνει καθηγητήν υπηρετούντα ύπό 

μόνιμον Ιδιότητα ό όποιος δικαιούται δυνάμει του Μέρους 11 εις 
σύνταξιν έπί τη άφυπηρετήσει του άλλα δέν περιλαμβάνει καθη
γήτριαν' 

«συνταξιούχος» σημαίνει καθηγητήν εις τον όποιον έχορηγήθη 
σύνταξις δυνάμει τοΟ Μέρους 11 έπί xfj άφυπηρετήσει του άλλα 
δέν περιλαμβάνει καθηγήτριαν* 

«υπηρεσία άνευ είσφορών» σημαίνει ύπηρεσίαν διά τήν οποίαν 
άρχικαΐ ή τελικαί είσφοραί, ώς ορίζονται έν τω άρθρω 27, δέν 
καταβάλλονται' 

ι «υπηρεσία μετ' είσφορών» σημαίνει ύπηρεσίαν κατόπιν της ορι
σθείσης ημέρας διά τήν οποίαν κατεβλήθησαν περιοδικαί είσφοραί, 
ώς προνοείται έν τω" αρθρω 26, ή ύπηρεσίαν διά τήν οποίαν κατε
βλήθησαν άρχικαΐ είσφοραί ή έγένετο συμφωνία προς καταβολήν 
τελικών είσφορών δι' αφαιρέσεως έκ του έφ' άπαξ έπί της συντά
ξεως φιλοδωρήματος ώς προνοείται έν τω άρθρω 27* 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Οικονομικών. 
(2) Πάσα λέξις ήν πας δρος χρησιμοποιούμενος έν τω παρόντι 

Μέρει και μή οριζόμενος έν αύτω έχει, έκτος έάν έκ του κειμένου 
προκύπτη διάφορος έννοια, τήν ύπό του Μέρους Ι άποδοθεΐσαν είς 
αυτόν έννοιαν. 

Συντάξεις 20. Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Μέρους, έπί τω θα
«ΐς χήρας νάτω συνταξίμου καθηγητού είς τόν όποιον εφαρμόζεται τό παρόν 
κσΐ τέκνα. Μέρος ή συνταξιούχου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό αποθα

νών») χορηγείται διά τήν ύπηρεσίαν αύτου— 
(α) δταν καταλίπη χήραν, σύνταξις είς τήν χήραν (έν τοις εφεξής 

αναφερομένη ώς «σύνταξις χήρας»)" και 
(β) δταν εΐχε σύζυγον καθ' οίονδήποτε χρόνον κατόπιν της ορι

σθείσης ημέρας (είτε ό γάμος παρέμεινεν έν ίσχύϊ μέχρι του 
θανάτου του είτε όχι και είτε σύνταξις χήρας χορηγείται 
ή δυνατόν νά χορηγηθη είτε δχι), σύνταξις προς όφελος τών 
έκ του γάμου τέκνων καί, είς ώρισμένας περιπτώσεις, άλλων 
τέκνων αύτου ή αυτής (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς 
«σύνταξις τέκνων») : 

Νοείται δτι, διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Μέρους, δέν λαμβάνε
ται ύπ' δψιν γάμος του αποθανόντος τελεσθείς άφ* 8του ούτος έπαυ
σε νά είναι καθηγητής, πάσα δέ έν τω παρόντι Μέρει αναφορά είς 
γάμον, σύζυγον, χήροη/ ή τέκνα τοΟ αποθανόντος ερμηνεύεται ανα
λόγως. 

Μείωσις συν
τάξεως ή φιλο
δωρήματος. 

"Ημερομηνία 
ενάρξεως 
Ισχύος. 
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χήρας. 

2 1 . Σύνταξις δέν χορηγείται δυνάμει του παρόντος Μέρους έκτος Έξάρτησις 
£ Q  V ουντάξεων έκ 

(α) ό αποθανών ήτο συνταξιούχος· ή So 4 ^ " ^ 
(β) ό αποθανών έδικαιοΟτο εις την χορήγησιν συντάξεως δυνά νόντος. 

μει του Μέρους 11 (είτε τοιαύτη σύνταξις πράγματι έχορη
γήθη εϊτε όχι) * ή" 

(γ) ό αποθανών υπηρετεί ακόμη ώς καθηγητής κατά τον χρόνον 
του θανάτου του καί, έάν είχε τότε άφυπηρετήσει δυνάμει 
της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 8, θα 
έδικαιουτο εις τήν χορήγησιν συντάξεως. 

22.—(1) Σύνταξις χήρας δέν χορηγείται έάν ή χήρα κατά τον Σύνταζις 
χρόνον του θανάτου τοΰ συζύγου συνέζη μετ' άλλου ανδρός, ή έάν χήρας
μετά τον θάνατον τοΰ συζύγου ή χήρα έπανενυμφεύθη" έάν δε κατό
πιν της χορηγήσεως συντάξεως χήρας ή χήρα έπανανυμφευθή, ή σύν
ταξις τερματίζεται από της ημερομηνίας τοΰ νέου γάμου. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων τοϋ εδαφίου (1) ή σύνταξις χήρας 
καταβάλλεται άπό του θανάτου του συζύγου μέχρι του θανάτου της 
χήρας. 

23.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ή σύνταξις Ποσοστόντής 
χήρας υπολογίζεται— συντάξεως 

(α) έν τη περιπτώσει υπηρεσίας μετ* εισφορών προς εν χιλιοστόν 
έπτακοσιοστόν έξηκοστόν (1/1760) του μισθού τοΰ αποθα
νόντος έπί τοΰ οποίου ή σύνταξις αύτοΰ ύπελογίσθη ή θα 
ύπελογίζετο δυνάμει τοΰ Μέρους 11 δι* £καστον μήνα υπη
ρεσίας μετ' εισφορών ή 

(β) έν τη περιπτώσει υπηρεσίας άνευ είσφορών, προς εν τρισχι
λιοστόν πεντακοσιοστόν ε'ικοστόν (1/3520) τοΰ μισθοΰ τοΰ 
αποθανόντος έπί τοΰ οποίου ή σύνταξις αύτοΰ ύπελογίσθη 
ή θά ύπελογίζετο δυνάμει τοΰ Μέρους 11 δι' Μκαστον μήνα 
υπηρεσίας άνευ εισφορών : 

Νοείται δτι έάν ό συντάξιμος καθηγητής είχε, κατά τον χρόνον 
τοΰ θανάτου του ή της άφυπηρετήσεώς του, δυνάμει της παραγράφου 
(β) τοΰ εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 8, συμπληρώσει υπηρεσίαν άνω των 
δέκα αλλά κάτω των εΐκοσιν ετών, θεωρείται οδτος ώς συμπληρώσας 
εΐκοσιν ετών υπηρεσίαν, ή δέ προστεθείσα περίοδος υπηρεσίας θεω
ρείται ώς υπηρεσία μετ' εισφορών, 'ώς καθορίζεται έν τω άρθρω 19. 
Έάν δμως ή χρονική διαφορά μεταξύ της ηλικίας του κατά τόν χρό
νον τοΰ θανάτου, ή της άφυπηρετήσεώς του δυνάμει της παραγράφου 
(β) τοΰ εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 8, καί της συμπληρώσεως της ηλι
κίας υποχρεωτικής άφυπηρετήσεως αύτου προστιθεμένη είς τήν πε
ρίοδον της υπηρεσίας του είναι κάτω τών εΐκοσιν ετών, το μικρό
τερον τοΰτο χρονικόν διάστημα υποκαθιστά τά εΐκοσιν ετη κατά τόν 
ύπολογισμόν της καταβλητέας συντάξεως : 

Νοείται περαιτέρω δτι έν ουδεμία περιπτώσει ή σύνταξις χήρας 
δύναται νά ύπερβή τά τρία δγδοα της πλήρους συντάξεως τοΰ απο
θανόντος. 

(2) Ή σύνταξις χήρας συνταξιούχου άφυπηρετήσαντος προ της 
ορισθείσης ημέρας εΐναι τό £ν τέταρτον της είς αυτόν καταβαλλομέ
νης συντάξεως κατά τήν ήμερομηνίαν τοΰ θανάτου του, εξαιρουμένου 
τοΰ τιμαριθμικού επιδόματος. 

(3) Ή ελαχίστη δυνάμει τοΰ εδαφίου (2) καταβλητέα σύνταξις 
εΐναι πεντήκοντα δύο λίραι ετησίως. Τό αυτό ελάχιστον ποσόν εφαρ
μόζεται εις τήν δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) καταβλητέαν σύνταξιν, άλλ' 
αυξάνεται διά της προσθήκης ποσοΰ ΐσου προς είκοσι καί εξ λίρας 
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Σύνταξις 
τέκνων. 

Συντάξεις 
τέκνων : 
Ποσοστόν 
καΐ τρόπος 
καταβολής. 

ετησίως πολλαπλασιαζόμενος επί το πηλίκον της διαιρέσεως του 
αριθμού των μηνών υπηρεσίας ώς προς τους όττοίους κατεβλήθησαν 
ή θεωρείται δτι κατεβλήθησαν είσφοραί δια του αριθμού των μηνών 
της συνολικής υπηρεσίας ή οποία λαμβάνεται υπ' δψιν κατά τον ύπο
λογισμόν της συντάξεως. 

24.—(1) Σύνταξις τέκνων χορηγείται έάν ύφίστατανται τέκνα δι
καιούμενα εις ταύτην και καταβάλλεται έφ' δσον χρόνον ταύτα δικαι
ούνται. 

(2) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, τέκνα δι
καιούμενα είς σύνταξιν είναι τα τέκνα του αποθανόντος ή τέκνα συ
ζύγου αύτου ώς ορίζεται εις τό εδάφιον (6). 

(3) Δεν δικαιούνται είς σύνταξιν τέκνων έπί τή βάσει τοΰ παρόν
τος άρθρου— 

(α) τέκνα του αποθανόντος γεννηθέντα μετά πάροδον δέκα μη
νών αφ* δτου οδτος έπαυσε νά είναι καθηγητής ή υιοθετη
θέντα υπ' αύτου άφ' δτου οΰτος έπαυσε νά είναι καθηγητής* 

(β) τέκνα συζύγου του αποθανόντος γεννηθέντα ή υιοθετηθέντα 
μετά τήν διάλυσιν του γάμου ή άφ' δτου ό αποθανών έπαυσε 
νά είναι καθηγητής. 

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

(α) έξώγαμον τέκνον του αποθανόντος' ή 
(β) θετόν τέκνον του αποθανόντος και τέκνον συζύγου αύτου" ή 
(γ) θετόν, υίοθετηθέν ή έξώγαμον τέκνον συζύγου αύτοΟ, 

έκτος έάν τό τέκνον έξηρτατο πλήρως ή κυρίως έκ του αποθανόντος 
κατά τόν χρόνον του θανάτου αύτου. 

(5) Δέν χορηγείται σύνταξις τέκνων διά θήλυ τέκνον τό 'όποιον 
κατά τόν χρόνον τοΟ θανάτου του αποθανόντος ήτο έγγαμον και 
σύνταξις τέκνων χορηγηθείσα διά θήλυ τέκνον τερματίζεται δταν 
τούτο νυμφευθή. 

(6) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ό δρος «τέκνον» έχει 
τήν εις τόν δρον τούτον άποδιδομένην έννοιαν ύπό τοΟ εδαφίου (4) 
του άρθρου 14. 

(7) Ανεξαρτήτως τών προηγουμένων διατάξεων του παρόντος 
άρθρου ό Υπουργός δύναται νά διάταξη τήν συνέχισιν καταβολής 
συντάξεως τέκνων διά τέκνον τό όποιον, καίτοι έπαυσε δικαιού
μενον ταύτης δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπέστη καθ* δν χρόνον 
έδικαιουτο είς σύνταξιν τέκνων, πνευματικήν ή σωματικήν άναπη
ρίαν, πιστοποιουμένην ιατρικώς, και καθιστώσαν τούτο άνίκανον νά 
κερδίζη τά προς τό ζην. Ή τοιαύτη σύνταξις τερματίζεται διά δια
ταγής του Υπουργού έάν οδτος καθ* οιονδήποτε χρόνον ίκανοτιοιη
θή δι' 'ιατρικής αποδείξεως δτι ή αναπηρία έπαυσεν υφισταμένη ή 
δεν εμποδίζει τό έν λόγω τέκνον νά κερδίζη τά προς τό ζην. 

25.—(1) Μία μόνον σύνταξις τέκνων χορηγείται διά τήν ύπηρε
oiccv οΙουδήποτε καθηγητού άλλα— 

(α) τό ποσοστόν αυτής ποικίλλει αναλόγως τοΟ αριθμού τών 
είς αυτήν δικαιουμένων τέκνων* και 

(β) καταβάλλεται είς τό πρόσωπον ή τά πρόσωπα και κατά 
τοιαύτα τμήματα ώς ό Υπουργός ήθελε ν ορίσει* και 

(γ) τό πρόσωπον είς τό όποιον άπασα ή οιονδήποτε τμήμα 
αυτής καταβάλλεται χρησιμοποιεί τό είς αυτό καταβληθέν 
ποσόν, άνευ διακρίσεως, προς δφελος απάντων τών τέκνων 
τά όποια δικαιούνται εις αυτήν ή προς δφελος εκείνων έξ 
αυτών ώς ό 'Υπουργός ήθελεν ορίσει. 
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(2) "Οταν ό αποθανών δέν καταλίπη χήραν ή, έάν καταλίπη χή
ραν, μετά τον θάνατον αυτής, το έτήσιον ποσοστόν συντάξεως τέκνων 
είναι— 

(α) έφ' δσον τα εις ταύτην δικαιούμενα τέκνα είναι τρία ή πλεί
ονα, κατά πεντήκοντα τοΐς εκατόν μεγαλύτερον της συντά
ξεως ή οποία θά κατεβάλλετο εις την χήραν 

(β) έφ' δσον τά εις ταύτην δικαιούμενα τέκνα είναι, δύο, ίσον 
προς τήν σύνταξιν ή οποία θά κατεβάλλετο εις την χήραν" 

(γ) έφ' δσον υπάρχει εν μόνον είς ταύτην δικαιούμενον τέκνον, 
το ήμισυ της συντάξεως ή οποία θά κατεβάλλετο είς τήν 
χήραν. 

(3) "Οταν ό αποθανών καταλίπη χήραν, τό έτήσιον ποσοστόν της 
συντάξεως τέκνων διαρκούσης της ζωής αυτής είναι— 

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

(β) 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 δικαιούμενον τέκνον, 
τό εν τρίτον τής καταβλητέας έίς τήν χήραν συντάξεως. 

(4) Διά τήν έν τω έδαφίω (2) άναφερομένην σύνταξιν ή οποία 
θά κατεβάλλετο είς τήν χήραν και τήν έν τω έδαφίω (3) άναφερο
μένην καταβλητέαν εις τήν χήραν σύνταξιν εφαρμόζονται αί έν τω 
έδαφίω (3) του άρθρου 23 διατάξεις. 

26.—(1) Τά ακόλουθα πρόσωπα (έν τοΐς εφεξής αναφερόμενα ως Περιοδικού 
«είσφορεΐς») καταβάλλουσιν εισφοράς δυνάμει του παρόντος άρθρου είσφοραί. 
(έν τοΐς εφεξής άναφερομένας ώς «περιοδικαί είσφοραί») : 

(α) πάς καθηγητής ό όποιος κατά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν ήτο 
συντάξιμος καθηγητής" 

(β) πας καθηγητής έν τή υπηρεσία (εϊτε κατά τήν όρισθεΐσαν 
ήμέραν είτε μετά ταύτην) ό όποιος καθίσταται συντάξιμος 
καθηγητής καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά τήν όρισθεΐσαν ήμέ
ραν. 

(2) Αί περιοδικαί είσφοραί ύπό είσφορέως δυνάμει του παρόντος 
άρθρου είναι προς έ'ν και τρία τέταρτα τοΐς εκατόν του εκάστοτε 
μισθού άύτου και καταβάλλονται— 

(α) έν τή περιπτώσει είσφορέως ό όποιος διετέλει έν τη υπη
ρεσία κατά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν, από τής ορισθείσης ημέ
ρας μέχρις δτου παύση νά είναι καθηγητής' 

(β) έν τή περιπτώσει είσφορέως ό όποιος καθίσταται είσφορεύς 
καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν, άπό 
τής ημέρας κατά τήν οποίαν καθίσταται συντάξιμος καθη
γητής μέχρις δτου παύση νά είναι καθηγητής. 

(3) ΑΊ περιοδικαί είσφοραί υπολογίζονται έπί του μηνιαίου μισθού 
του είσφορέως κατά προσέγγισιν του πλησιέστερου πολλαπλασίου 
των πέντε μίλς. 

(4) Έάν είσφορεύς διατελή έπ' αδεία μετ' ήλαττωμένων απολα
βών ή άνευ απολαβών ή διατελή έν διαθεσιμότητι, εισφέρει οΰτος 
κατά τό έν τω έδαφίω (2) καθοριζόμενον ποσοστόν. 

(5) Ή ύποχρέωσις διά περιοδικάς εισφοράς δημιουργείται ημερη
σίως και αί είσφοραί αύται αφαιρούνται έκ των υστέρων μηνιαίως 
έκ των απολαβών του είσφορέως, έάν δέ διαρκούσης χρονικής περιό
δου αδείας άνευ απολαβών είσφορεύς δέν καταβάλη τάς εισφοράς 
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Είσφοραί 
δια ίτροη
γουμένην 
ύπηρεσίαν. 

του, τό ποσόν των καθυστερημένων εισφορών του αφαιρείται εκ των 
καταβλητέων εις αυτόν κατόπιν της τοιαύτης αδείας απολαβών εις 
τοιαύτας δόσεις οίας ό Γενικός Λογιστής ήθελεν εις έκάστην περί
πτωσιν ορίσει. 

27.—(1) Πάς εΐσφορεϋς εν τη υπηρεσία κατά την όρισθεΐσαν ήμέραν 
δστις εΐχε προηγουμένην συντάξιμον ύπηρεσίαν δύναται, εάν έπιθυμή 
τοΰτο, νά άσκηση ανεκκλήτως δικαίωμα εκλογής όπως καταβάλη 
τάς πληρωτέας εισφοράς δι' οιανδήποτε χρονικήν περίοδον συμπε
πληρωμένων μηνών τοιαύτης προηγουμένης υπηρεσίας, έν τοιαύτη 
δέ περιπτώσει ή σύνταξις δια τήν προηγουμένην ταύτην ύπηρεσίαν 
υπολογίζεται έπί τή βάσει του έν τή παραγράφω (α) του εδαφίου 
(1) τοΰ άρθρου 23 καθοριζομένου ποσοστού. 

(2) Τό έν τω έδαφίω (1) άναφερόμενον δικαίωμα εκλογής ασκεί
ται εντός χρονικής περιόδου τεσσάρων μηνών άπό τής ορισθείσης 
ημέρας δι' εγγράφου απευθυνόμενου προς τον Γενικόν Λογιστή ν και 
καθορίζοντος τήν χρονικήν περίοδον υπηρεσίας διά τήν οποίαν ό κα
θηγητής επιθυμεί νά καταβάλη τάς πληρωτέας εισφοράς και τήν μέ
θοδον διά τής όποιας επιθυμεί νά καταβάλη τάς εισφοράς ταύτας. 

(3) Αϊ διά προηγουμένην ύπηρεσίαν είσφοραί είναι προς εν και 
τρία τέταρτα τοις εκατόν του κατά τον χρόνον τής καταβολής μι
σθού του ε'ισφορέως δι' έκαστον συμπεπληρωμένον έτος προηγουμέ
νης υπηρεσίας και κατ' άναλογίαν δι' έκαστον συμπεπληρωμένον 
μήνα προηγουμένης υπηρεσίας διά τους οποίους ούτος επιθυμεί νά 
καταβάλη εισφοράς. Αϊ είσφοραί αύται δύνανται νά καταβληθώσι 
διά πληρωμής έφ' άπαξ, εϊτε κατά τον χρόνον τής ασκήσεως τοΰ 
δικαιώματος εκλογής (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς «αρχική 
εισφορά») είτε δι' αφαιρέσεως έκ του έφ' άπαξ έπί τής συντάξεως 
φιλοδωρήματος κατά τον χρόνον τής άφυπηρετήσεως ή του θανάτου 
(έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς «τελική εισφορά»). 

(4) Έάν καθηγητής του οποίου ό διορισμός έπεκυρώθη πρό τής 
ορισθείσης ημέρας άποθάνη εντός χρονικής περιόδου τριών μηνών 
άπό τής έν λόγω ημέρας χωρίς νά έχη ασκήσει δικαίωμα εκλογής 
δυνάμει τοΰ εδαφίου (2), θεωρείται ούτος ώς άσκήσας τό τοιοΰτο 
δικαίωμα διά τό σύνολον τής προηγουμένης συνταξίμου υπηρεσίας 
του και αϊ καταδλητέαι είσφοραί αφαιρούνται έκ τοΰ δυνάμει τοΰ 
άρθρου 13 καταβλητέου ε'ις τόν νόμιμον προσωπικόν άντιπρόσωπον 
αύτοΰ φιλοδωρήματος. 
■ (5) Πας καθηγητής έχων προηγουμένην ύπηρεσίαν δυναμένην νά 

λογισθή διά σκοπούς συντάξεως ό όποιος έν τω μέλλοντι καθίσταται 
συντάξιμος καθηγητής και ό όποιος επιθυμεί νά καταβάλη εισφοράς 
δι' οιανδήποτε χρονικήν περίοδον συμπεπληρωμένων μηνών τοιαύτης 
προηγουμένης υπηρεσίας δύναται, εντός ενός μηνός άφ' δτου καθί
σταται συντάξιμος καθηγητής ή εντός τοσαύτης περαιτέρω χρονικής 
περιόδου δσην ό Υπουργός ήθελεν έν οιαδήποτε ειδική περιπτώσει 
επιτρέψει, νά άσκηση ανεκκλήτως δικαίωμα εκλογής δπως καταβάλη 
τάς καθωρισμένας εισφοράς διά τήν ύπηρεσίαν ταύτην, έν τοιαύτη 
δέ περιπτώσει αϊ καθωρισμέναι είσφοραί καταβάλλονται κατά τόν 
αυτόν τρόπον και χρόνον ώς διαλαμβάνει τό εδάφιον (3) και ή σύν
ταξις διά τήν προηγουμένην ταύτην ύπηρεσίαν υπολογίζεται έπί τή 
βάσει τοΰ έν τή παραγράφω (α) τοΰ εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 23 
καθοριζομένου ποσοστοΰ. Ή τοιαύτη εκλογή γίνεται κατά τόν αυτόν 
τρόπον ώς ή δυνάμει τοΰ εδαφίου (2) εκλογή. 

(6) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου, καθηγητής ό όποιος 
ήτο είσφορεύς ε'ις τό δυνάμει τοΰ περί Συντάξεων Χηρών και Όρφα
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νών Νόμου καθιδρυθέν Ταμε ΐον Σ υ ν τ ά ξ ε ω ς Χηρών κ α ι 'Ορφανών Κες>. 314. 
θεωρε ί τα ι ότ ι κ α τ έ β α λ ε τήν έν τω άρθρω 26 καθοριζομένην είσφο 43τοΰ1962 
ράν δ ια τήν χρονικήν περίοδον διαρκούσης της οποίας ήτο είσφορεύς 5 2

τ 0
 ΐ 9 ' 3 

ε ι ς το ρηθέν Ταμε ΐον κ α ι δ ια τήν οποίαν κατεβλήθη ύπό της Κυβερ 5 τοΰ 1964 
νήσεως ε ισφορά εις το Ταμε ΐον, ή δέ σύνταξ ις δ ι α τήν χρον ικήν τ α ύ  28 τοΰ 1965 
την περίοδον υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι επί τη βάσε ι τοΰ έν τ η παραγράφω ( α ) 37 τοΰ 1966 
τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 23 καθοριζομένου ποσοστού. 35

 Τ
° " 1967 

28.— (1) 'Εάν— Επιστροφή 
( α ) ε'ισφορεύς, ό όποιος κ α τ έ β α λ ε περ ιοδ ικάς ε ισφοράς, άπο

 είσ
Φ°Ρ

ων
· 

θάνη ή παύση νά ε ί να ι καθηγητής κ α ι δεν εΐχε νυμφευθή 
καθ ' δλην τήν χρον ικήν περίοδον της υπηρεσίας του δ ι α τήν 
οποίαν κατεβλήθησαν ε ίσφοραί· ή 

(β) ε ίσφορεύς, ό όποιος κ α τ έ β α λ ε περ ιοδ ικάς ε ισφοράς, άπο

θάνη ή παύση νά ε ί να ι καθηγητής υπό τ ο ι α ύ τ α ς συνθήκας 
ώστε νά μή δ ι κ α ι ο ύ τ α ι εις τήν χορήγησιν συντάξεως δυνάμε ι 
τοΰ Μέρους I I , 

το σύνολον τών περιοδ ικών εισφορών του κ α ι πάσα α ρ χ ι κ ή ε ισφορά 
τήν οποίαν κ α τ έ β α λ ε ν επιστρέφοντα ι ε'ις αυτόν ή, α ν α λ ό γ ω ς της περι

πτώσεως, ε ις τον νόμ ιμον προσωπικόν άντιπρόσωπον αύτου . 

(2) Έ ά ν ή σύζυγος ε'ισφορέως δστις κ α τ έ β α λ ε περ ιοδ ικάς εισφο

ράς προαποθάνη αύτου , ούτος δέ, χωρίς νά συνάψη ά λ λ ο ν γάμον , 
άποθάνη έν τή υπηρεσία ή άφυπηρετήση, α ϊ άπό του θανάτου της 
συζύγου του κ α τ α β λ η θ ε ΐ σ α ι ύπ' αύτου περ ιοδ ι κο ί ε ίσφοραί ώς κ α ι 
πάσα κ α τ α β λ η θ ε ί σ α α ρ χ ι κ ή ε ισφορά επ ιστρέφοντα ι ε ίς αυτόν ή, ανα

λ ό γ ω ς της περιπτώσεως, εις τόν νόμιμον προσωπικόν άντιπρόσωπον 
αυτού . 

(3) " Ο τ α ν δ ιά προηγουμένη ν ύπηρεσίαν ε ίσφορέως θά κ α τ ε β ά λ 

λ ε τ ο τ ε λ ι κ ή ε ισφορά δ ι ' αφαιρέσεως έκ του έφ' ά π α ξ έπί της συντά

ξεως φιλοδωρήματος έπί τ ω θανάτω του έν τη υπηρεσία ή έπί τη 
άφυπηρετήσε ι του έπί συντάξε ι , δεν κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι το ιαύ τη τ ε λ ι κ ή 
ε ισφορά δταν ούτος ε ί ν α ι ά γ α μ ο ς κ α τ ά τόν χρόνον του θανάτου ή 
της άφυπηρετήσεώς του ή δταν σύνταξ ις ε ίς τήν χήραν αύτου δεν 
ε ί να ι κ α τ α β λ η τ έ α . 

(4) Ό σ ά κ ι ς ο ία ιδήποτε ε ίσφοραί δέον νά έπιστραφώσι δυνάμε ι τ ο υ 
παρόντος άρθρου επιστρέφοντα ι α ύ τ α ι μεθ' άπλου τόκου προς το

σούτον έπιτόκ ιον δσον ό 'Υπουργός ήθελεν εκάστο τ ε καθορ ίσε ι . 

2 9 . Ή ισχύς του παρόντος Μέρους ά ρ χ ε τ α ι άπό της 1ης Σ ε π τ ε μ  Εναρζις 
βρίου 1967 : Ισχύος τοΰ 

Ν ο ε ί τ α ι δτ ι καθηγητής ό όποιος άφυπηρέτησε μ ε τ α ξ ύ της 16ης «™
ρ6

^
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Αυγούστου του 1960 κ α ι της 31ης Αυγούστου 1967 κ α ι ε ίς τόν όποιον 
ήθελε χορηγηθή σύνταξ ις δυνάμε ι του Μέρους 11 τοΰ παρόντος Νό

μου θά θεωρηθή έπί τ ω θανάτω του ώς συνταξ ιούχος δ ι ά τους σκο

πούς του Μέρους I I I . 

Μέρος I V .  Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 

3 0 . Α ϊ δυνάμε ι του παρόντος Νόμου χορηγούμενα ι συντάξε ις κ α ι Αί συντάξεις 
φ ιλοδωρήματα δεν δύνατα ι νά έκχωρηΟώσιν ή μεταβ ιβασθώσιν ουδέ και τά φιλοδω

ύπόκε ιν τα ι είς κατάσχεσ ιν δ ι ' οιονδήποτε χρέος ή άπαίτησ ιν πλην ρήματα δέν έκ

δ ι ά χρέος όφειλόμενον τη Κυπριακή Κυβερνήσε ι . χωρουντσι. 

3 1 . Το άρθρον 35 τού περί Καθηγητών τών Κοινοτ ικών Σ χ ο λ ε ί ω ν Κατάργησις 
Μέσης Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς Νόμου του 1963 της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κο ινοτ ι κής τοϋ«ρθρου35 
Συνελεύσεως κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι .
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Ε.Κ.Σ.Κ. 


