
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Ά ρ . 875 της 14ης ΜΑΊΟΥ 1971 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1971 εκδί

δεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος: 

'Αριθμός 19 του 1971 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΚΑΙ 1970 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Συντάξεων Καθη

γητών (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1971, θά άναγινώσκηται δε όμοΰ 
μετά τώυ περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμων τοϋ 1967 και 1970 (έν 
τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός νό
μος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμοΰ ώς ο'ι περί Συντάξεων 
Καθηγητών Νόμοι τοΰ 1967 εως 1971. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) Διά της ένθέσεως, εις τήν δέουσαν άλφαβητικήν αύτοΰ τάξιν, 

του ακολούθου ορισμού : 
«'δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία' σημαίνει τήν ύπηρεσίαν 

τήν περιλαμβάνουσαν τάς θέσεις τών καθηγητών και οιασδή
ποτε ετέρας θέσεις τάς οποίας ήθελεν ορίσει το Ύπουργικόν 
Συμβούλιο ν'»' 

(β) διά της προσθήκης εις τό τέλος τοΰ όρισμοΰ της λέξεως 
«καθηγητής» τών λέξεων «καί τόν κάτοχον οιασδήποτε ετέ
ρας θέσεως της δημοσίας εκπαιδευτικής υπηρεσίας τήν 
οποίαν ήθελεν ορίσει τό Ύπουργικόν Συμβούλιον.». 

3 . Τό εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 3 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

(α) Διά τής ένθέσεως ευθύς μετά τάς λέξεις «έπι τή άφυπηρε
τήσει του» (τρίτη καί τετάρτη γραμμαί) τής λέξεως «ετησία»' 

(β) διά τής ένθέσεως ευθύς μετά τήν πρώτην έπιφύλαξιν τής 
ακολούθου νέας επιφυλάξεως : 

«Νοείται περαιτέρω δτι έν περιπτώσει καθ' ήν δ μισθός 
του καθηγητού ευρίσκεται έπι κλίμακος καί ό καθηγητής 
μέχρι της ημερομηνίας άφυπηρετήσεώς του έχει κερδίσει ουχί 
όλιγώτερον του ήμίσεος τής επομένης ετησίας προσαυξήσεως 
της κλίμακας του, δ μισθός αύτοΰ λογίζεται ώς ηύξημένος 
δι* όλοκλήροο του ποσού τής τοιαύτης προσαυξήσεως'»* 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
56 τοΰ 1967 

1 τοΰ 1970. 

Τροιιοποίησις 
τοΰ άρθρου 2 
τοΰ δασικοΰ 
νόμου. 

Τροποποίηοις 
τοΰ εδαφίου 
(1) τοΰ 
άρθρου 3 τοΰ 
βασικοΰ 
νόμου. 
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Τροποποίηοις 
τοΰ εδαφίου 
(2) τοϋ 
άρθρου 4 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηοις 
τοΰ εδαφίου 
(1) τοΰ 
άρθρου 8 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Προσθήκη 
νέου άρθρου 
εις τόν βασικοί 
νόμον. 

( γ ) δια της ένθέσέως της λέξεως <έτι ευθύς μετά την λέξιν 
«Νοείται έν τη υφισταμένη δευτέρα και νυν τρίτη έπιφυ 
λάζε ι. 

4 . Το εδάφιον (2) του άρθρου 4 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται 
δια της εις τό τέλος αυτού προσθήκης των λέξεακ ή λόγω υίοθετή 
σεως ύπ' αυτής τέκνου ηλικίας ούχ! μεγαλύτερος των εξ ετών. 

Γροποποίησις 
τοΰ εδαφίου-
(1) τοΰ 
άρθρου 9 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ εδαφίου 
(1) τοΰ 
άρθρου 10 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

5 . Ί ο έδάφιο ν (1) του άρθρου 8 τοΰ δασικού νόμου τροποποιεί>αι 
δια της εις τό τέλος αυτού προσθήκης της. ακόλουθοι; νέας παρα
γράφου : 

«(στ) οσάκις έν τω δημοσίω συμφέροντι ή άφυπηρέτησις αυτού 
καθίσταται αναγκα ία ίνα ούτος άναλάβη δημόσιον λειτούρ
γ η μ α άσυμβί&αστον προς τό αξ ίωμα η την θέσιν ήν κατέχει 
έν τη δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία.». 

6 . Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια της ένθέσεως ευθύς μετά 
τό άρθρον 8 τοΰ ακολούθου νέου άρθρου : 
«Αφυπηρέ 8Α.—(1) Ό σ ά κ ι ς καθηγητής άφυπηρετη προς άνάληψιν 
τησιςττρος δημοσίου λειτουργήματος ασυμβιβάστου προς τό αξ ίωμα 
έτερου Π τΠν θέσιν ην κατέχει έν τη δημοσία εκπαιδευτική ύπηρε

δημοσίουλει σία τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά χορήγηση εις 
το>ργήμ«τος. αυτόν— 

(α) έν περιπτώσει καθ ' ήν σύνταξις, φιλοδώρημα ή έτε
ρον ωφέλημα άφυπηρετήσεως δέ ν δύναται να χορη 
γηθή εις αυτόν δυνάμει των διατάξεων τοΰ παρόν
τος Μέρους, τοσαύτην σύνταξιν ή φιλοδώρημα ή έτε
ρον ωφέλημα άφυπηρετήσεως, δσον θά έκρινε δίκαιον 
και πρέπο ν υπό τάς περιστάσεις, μή υπερβαίνον τό 
ποσόν τό όποιον ό καθηγητής ούτος θά έλάμβανεν 
έάν άφυπηρέτει ύπό τάς περιστάσεις τάς προβλε
πόμενος ύπό τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 8* 

(β) έν περιπτώσει καθ ' ή ν σύνταξις δύναται νά χορη
γηθή εις αυτόν δυνάμει τ ώ ν διατάξεων τοΰ παρόν
τος Μέρους, τοσαύτην έπιπρόσθετον σύνταξίν δσην 
ήθελε κρίνει δικαίαν και πρέπουσαν. 

(2) Ή επιπρόσθετος σύνταξις ή αναφερομένη εις την 
παράγραφον (β) τοΰ εδαφίου (1) — 

(α) δμοΰ μετά της συντάξεως της καταβλητέας είς αυτόν 
δυνάμει έτερων διατάξεων τοΰ παρόντος Μέρους δέν 
θά ύπερβαίνη τήν σύνταξιν ήν ό καθηγητής θά έδι
καιοΰτο νά λάβη έάν υπηρετεί έν τη δημοσία εκπαι
δευτική υπηρεσία διά περίοδον δέκα περιπλέον ετών 
ή έάν άφυπηρέτει έκ ταύτης λ ό γ ω δρίου ηλικίας, 
οιαδήποτε τών δύο τούτων συντάξεων θά ήτο ή 
μικρότερα' 

(β) δέν θά καταβάλληται εις αυτόν προ της εγκαταλεί
ψεως τοΰ ύπ' αύτοΰ αναληφθέντος δημοσίου λειτουρ
γήματος.». 

7 . Τό έδάφιον (1) τοΰ άρθρου 9 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της έν αύτω ένθέσεως ευθύς μετά τάς λέξεις «τεκνογονίας αυτής» 
(τετάρτη γραμμή) τών λέξεων «ή λ ό γ ω υίοθετήσεως ύπ' αυτής τέκνου 
ηλικίας ούχι μεγαλυτέρας τών £ξ ετών». 

8 . Ή π α ρ ά γ ρ α φ ο ς (β) της επιφυλάξεως τοΰ εδαφίου (1) τοΰ 
άρθρου 10 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται διά της είς τό τέλος 
αύτης προσθήκης τών λέξεων «ή λ ό γ ω υίοθετήσεως ύπ ' αύτης τέκνου 
ηλικ ίας ουχί μεγαλυτέρας των §ξ ετών» . 
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9. Τό εδάφιον (2) xoGtff 

καΐ αντικαθίσταται διά του 
>ου 13 τοΰ βασικοΟ νόμου διαγράφεται 
κολούθου εδαφίου : 

«(2) Έν τω παρόντι άρθρω— 
'μισθός' σημαίνει τόν μισθόν δστις θά έλαμβάνετο ύπ' 6ψιν διά 

τον ύπολογισμόν οΙασδηποτε συντάξεως ή φιλοδωρήματος τό 
όποιον θά έχορηγεϊτο είς τόν καθηγητήν έάν εϊχεν άφυπηρετήσει 
κατά τήν ήμερομηνίαν τοΟ θανάτου του ύπό τάς περιστάσεις τάς 
περιγραφομένας είς τήν παράγραφον (β) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 8* 

'έφ' άπαξ έπί της συιτάξεως φιλοδώρημα' σημαίνει τό φιλο
δώρημα τό όποιον θά έχορηγεϊτο είς τόν καθηγητήν δυνάμει του 
εδαφίου (1) τοΟ άρθρου ΐί> εάν κατά τόν χρόνον τοΟ θανάτου του 
εϊχεν άφυπηρετήσει υπό τάς περιστάσεις τάς περιγραφόμενος 
είς τήν παράγραφον (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 καΐ εϊχεν 
ασκήσει έκλογήν δπως λάβη ήλαττωμένην σύντάξιν καί φιλοδώ
ρημα : 
Νοείται δτι διά τους σκοπούς έκατέρου των δρων τούτων έν περι

πτώσει καθ* ή ν ό θάνατος έπισυμβή μεταξύ της 31ης 'Ιανουαρίου 
και της 31ης Αύγουστου, ή συντάξιμος υπηρεσία αύτου λογίζεται 
ώς ηύξημένη κατά δύο;; μήνας ή κατά τό μεσολαβούν μεταξύ της 
ημερομηνίας του θανάτου του καί ττ|ς 31ης Αυγούστου χρονικόν 
διάστημα έάν τούτο είναι βραχύτερον τών δύο μηνών.». 

'AvtiKortt· 
οταοιςτοΟ 
εδαφίου (2) 
τοΌ άρθρου 13 
too βασικοΟ 
νόμου. 

ΤροιτοποΙησις 
τοΟ άρθρου 23 
τοΟ βασικοΟ 
νόμου. 

ΤροποποΙησις 
τοΟ Αρθρου 26 
τοΟ βασικοΟ 
νόμου. 

10. Τό άρθρον 23 του δασικού νόμου τροποποιείται διά της προσ
θήκης είς τό τέλος αύτου του ακολούθου νέου εδαφίου : 

«(4) Πάσα σύνταξις επιπρόσθετος προς τήν κανονικήν τοιαύτην 
χορηγηθείσα είς τόν αποθανόντα δυνάμει τών διατάξεων του Μέ
ρους 11 του παρόντος Νόμου πλην της χορηγηθείσης λόγω αναπη
ρίας λογίζεται ώς κτηθεΐσα δι' υπηρεσίας άνευ είσφορών και τά 
τρία δέκατα £κτα αύτης συνιστώσιν έπιπρόσθετον σύντάξιν χήρας.». 

• u. 
11 . Τό άρθρον 26 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της προσ

θήκης είς τό τέλος αύτου του ακολούθου νέου εδαφίου : 
«(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) ουδείς είσφο

ρεύς υποχρεούται νά καταβάλη ποσόν άντιπροσωπέυον περισσο
τέρας τών τετρακοσίων τεσσαράκοντα μηνιαίων είσφορών, λαμβα
νομένων ύπ* δψιν καί οίωνδήποτε είσφορών καταβληθεισών ή θεω
ρουμένων ώς καταβληθεισών δυνάμει του άρθρου 27.». 

12. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 27 του βασικοΟ νόμου τροποποιεί Τροποποίησις 
ται διά της προσθήκης είς τό τέλος αύτου της ακολούθου έπιφυ ™&έ8«Φ1ου 

λάξεως : άρθρου 27 
«Νοείται δτι είς περίπτωσιν καθηγητού δστις άφυπηρετεΐ μετά «ΟββσικοΟ 

τήν όρισθεΐσαν ήμέραν δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου ^νοο. 
(1) του άρθρου 8 ΐνά άναλάβη δημόσιον λειτούργημα άσυμβίβαστον 
προς τό αξίωμα ή τήν θέσιν ήν κατέχει έν τη δημοσία εκπαιδευτική 
υπηρεσία, καί δστις δέν έχει ασκήσει τό εν τω παρόντι έδαφίω 
άναφερόμενρν, δικαίωμα εκλογής, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύ
ναται νά έπιτρέψη εις αυτόν δπως, εντός τακτής προθεσμίας, άσκη
ση δικαίωμα εκλογής, δπως καταβάλη τάς πληρωτέας είσφοράς 
δι* οίανδήποτε χρονικήν περΐοδον συμπεπληρωμένων μηνών προη
γουμένης υπηρεσίας αύτοΟ πρό της ορισθείσης ημέρας.». 

13. Ή Ισχύς τών άρθρων 5, 6, 10, 11 καί 12 τοΟ παρόντος Νόμου 'Ημ·ρόμηνΐα 
θεωρείται ώς άρξαμένη τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1967. Ινάρξβωςtf|< 

Ισχύος τΟν 
άρθρον 3, 6, 
10,11καΙ 
12το0πσ> 
ρόντος νόμου. 


