E.E., Παρ. I,
Ά ρ . 1516, 4.5.79
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Ό περί Συντάξεων Καθη γη τών (Τροποποιη τικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδί
δεται δια δη μοσιεύσεως είς τήν έπΙσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 37 του 1979
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ TOY 1967 ΕΩΣ 1976
Ή Βουλή των 'Αντιπροσ ώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ως ό περί Συντάξεων Καθη- Συνοπτικός
γητών (ΤροίΓοποιηττιικός) Νόμος του 1979 nod θά Λναγινώστκτραι ομοΟ τ1*λος.

ξ€ων Καθηνηιτων Ναμοί του 1967 εως 1979. *

43 «Λ 1976.

2. Τό άρθρον 8 του βασυκου νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Tpammohpu;
(α) Διά τής έΐς τό τέλος του εδαφίου (1) αύτοΟ προσθήκης SS23ES>8
της ακολούθου νέας παραγράφου, της ΈΧΚ; τό τέλος τής πάρα- νόμους
γράφου (στ) άύτου τελείας άντικο3θυοτα|ΐένης διά ανω τελείας :
«(ζ) οσάκις £ν τω δημοσίφ συμφέροντι ή άφυπηρέκησις αότοΟ
γίνειται Ινα ούτος διοριοθί) βίς όρτ/ανισμόν ώς προνοείται
£ν τώ άρθρω 8Β.»'
*
(β) διά ττ)ς έν τφ έδαφίω (2) αύτου ένθέαεως, ευθύς μετά
τΛν λέξιν «τεάμηίτιο^» (πρώτη γραμμή), τών λέξεων «Οπό του
ΎπόυργϊκοΟ Σφβ<χΑίι6υ».
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τοΰ εδαφίου
(2) TO O
δρθροιι 8 Α
τοΰ βασικοΰ
νόμου..

ΤροπσποΙησις
τοΰ βασικού
νόμου διά
προσθήκης;
νέου
άρθρου 8 Β .
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3. Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 8Α του δασικού νόμου τροποποιεί
τ α ι δια της εις τό τέλος αύτοΰ προσθήκης της ακολούθου νέας πα
ραγράφου, της ε'ις τό τέλος της παραγράφου (β) αύτου τελείας
άντικαθισταμένης δια άνω τελείας :
« ( γ ) θά αύξάνηται καθ' οιονδήποτε ποσοστόν καθ' δν ήθελον
τυχόν αύξηθή αϊ συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας άφυτιη
ρετήσεως αύτου κ α ι της ημερομηνίας καταβολής της επι
προσθέτου συντάξεως δυνάμει οιουδήποτε Νόμου προνοοΰν
τος περί αυξήσεως συντάξεων, ή δυνάμει οιουδήποτε δια
τάγματος τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου προνοουίντος περί
τιμαριθμικής αυξήσεως των συντάξεων.».
4. Ό δασικός νόμος τροποποιείται διά της έν αύτώ ένθέσεως,
ευθύς μετά τό άρθρον 8Α, του ακολούθου νέου άρθρου :
«Άφυττη
8Β.—(1) Οσάκις καθηγητής, κατέχων συντάξιμον θέσιν
ρέτησις
καί συμτπληρώσας συντάξιιμον ύπηρεσίαν πέντε ή περισσο
λ6γ<ρ
τέρων ετών, ήθελεν υποβάλει αΐτησιν προς άφυπτηρέτησιν
επικειμένου
διορισμού εις λόγω επικειμένου διορισμού του εις όργανισμόν, τ ό Ύπουρ
οργανισμοί'. γικόν Συμδούλιον κέκτηται έξουσίαν δπως έαιυτρέιπη τήν
άφυπηρέτησίν του προς τό δημόσιον συμφέρον, εν τοιαύτη
δε περιπτώσει τ ά ωφελήματα άφυπηρετήσεώς τ ο υ κατα
βάλλονται ως έν τοις έδαφίοις (2) και (3) αναφέρεται.
(2) Έ ά ν ό καθηγητής, κατά τήν άφυπηρέτησίν του, Εχη
συμπληρώσει συντάξιιμσν ύπηρεσίαν δέκα ή περισσοτέρων
ετών, ή σύνταξίς του θά καταβάλληται ευθύς ώς οΰτος
άφυπηρείτήσει έικ του οργανισμού ά λ λ ' έν πάση περυπτώ
σει ουχί άργότερον της συμπληρώσεως της η λ ι κ ί α ς των
έξή κοντά ετών κ α ι νοουμένου δτι δεν άφυπηρειτεΐ ή παραι
τ ε ί τ α ι προ της συμπληρώσεως της ήλΐίκίας τών πεντήκοντα
πέντε έτον. Ή σύνταξίς του θά ύπαλογίζηται δυνάμει
του άρθρου 3 καί έπί τών συνταξίμων απολαβών του κ α τ ά
τήν ήμέρίχν της άφυπηρετήσεώς του έκ της δημοσίας εκ
παιδευτικής υπηρεσίας, άφοΰ άσκηθή ύπό του καθηγητού
ή εις τό άρθρον 15 αναφερομένη εκλογή, θά αύξάνηται
δέ καθ' οιονδήποτε ποσοστόν καθ' δν ήθελον τυχόν αύξη
θή αί συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας άφυπηρειτήσεως
αύτου καί της ημερομηνίας καταβολής της συντάξεως
δυνάμει οιουδήποτε Νόμου προνοοΟντος περί αυξήσεως
συντάξεων ή δυνάμει οιουδήποτε διοπάγματος τοΰ 'Υπουρ
γικού Συμβουλίου προνοοΰντος περί τιμαριθμικής αυξή
σεως τών συντάξεων.
(3) Έ ά ν ό καθηγητής, κατά τήν άφυπηρέτησίν του, έχη
συμπληρώσει συντάξιιμον ύπηρεσίαν όλιγωτέραν τών δέκα
ετών άλλ* ουχί όλιγωτέραν τών πέντε ετών, ούτος, ανε
ξαρτήτως τών διατάξεων του άρθρου 4, λαμβάνει αμέσως
μετά τήν άφυπηρέτησίν του φιλοδώρημα μή υπερβαίνον
τό Εν δωδέκοπον τών κατά τήν ήμερομηνίαν άφυπτηρετή
σεως μηνιαίων συνταξίμων απολαβών αύτοΰ δι* έχαστον
συμπεπληρωμένον μήνα υπηρεσίας.
(4) Εϊς περίπτωσιν καθ' ην ό καθηγητής ήθελεν άφυπη
ρετήσει ή παραιιτηθη έκ της θέσεως του είς τόν έν τη αΐτή
σει του άναφερόμενον όργανυσμόν πρό τής συμπληρώσεως
της ηλικίας τών πεντήκοντα πέντε ετών, εϊς ουδέν ωφέλημα
άφυπηρειτήσεως οΰτος θά δικαιούται καί ουδέν τοιούτον,
ωφέλημα θά εΐναι πληρωτέο ν είς αυτόν.
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(5) Έάν ό καθηγητής εις τόν όποιον εφαρμόζεται τό
εδάφιον (2) άσθενήση καθ* δν χρόνον ευρίσκεται έν τη
υπηρεσία του οργανισμού, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, έάν
ήθέλεν ίκανοποιηθή έξ Ιατρικής αποδείξεως ή εκθέσεως
ύπό ΚυβερνητιικοΟ Ιατροσυμβουλίου δτι ούτος, λόγω πνευ
ματικής ή σωματικής ανικανότατος, δέν δύναται να έκτε
λή τα καθήκοντα του έν τή θέσει του πάρα τω όργανι
σμω και δτι ή τοιαύτη άνΐίκανότης κατά πασαν πιβανότητα
θά είναι μόνιμος, δύναται να έπιτρέψη τήν είς αυτόν κα
ταβολήν της συντάξεως αμέσως, έν τοιαύτη περιπτώσει
δέ τό άρθρον 5 δέν θά έφαρμόζηται.
(6) Έάν ό καθηγητής είς τόν όττοΐον εφαρμόζεται τό
εδάφιον (2) άποβιώση καθ* οιονδήποτε χρόνον καθ* δν
ευρίσκεται έν τη υπηρεσία του οργανισμού, καταβάλλεται
είς τήν χήραν καί τά δικαιούμενα είς σύνταξιν τέικνα
αύτοΟ, έάν υπάρχουν, σύνταξις χήρας καί τέκνων, συμφώ
νως προς τάς διατάξεις του Μέρους 111 του παρόντος
Νόμου, μή εφαρμοζόμενης της πρώτης επιφυλάξεως του
εδαφίου (1) του άρθρου 23. Ή χσρηγητέα εις τήν χήραν
και τά τέκνα του καθηγητού σύνταξις αυξάνεται καθ'
οιονδήποτε ποσοστόν καθ' δν ήθελον τυχόν αύξηθή αϊ
συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας άφυπηρετήσεώς του
καί της ημερομηνίας του θανάτου του δυνάμει οιουδήποτε
Νόμου πρσνοουντος περί αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει
οίουδήποτε διατάγματος του Ύπουργυκου Συμβουλίου
προνοούντος περί τιμαριθμικής αυξήσεως των συντάξεων.
(7) Έ ά ν ό καθηγητής άποβιώση καθ' οΙονδήποτε χρό
νον πρό της συμπληρώσεως τής ήλιίκίας άφυπηρετήσεώς
του έκ του οργανισμού καί καθ' δν χρόνον ευρίσκεται
έν τη υπηρεσία του οργανισμού, χορηγείται έφ' άπαξ φιλο
δώρημα είς τόν νόμιμον προσωττικόν άντιτΐρόσωπον αύτου,
μή υπερβαίνον τό έφ' άπαξ έιιΐ τής συντάξεως φιλοδώ
ρηιμα εις τό όποιον θά έδικαιουτο κατά τήν άφυπηρέπησίν
του έκ τής δημοσίας έκπαιδευτυκής υπηρεσίας. Τό έν
λόγω φιλοδώρημα αυξάνεται καθ' οιονδήποτε ποσοστόν
καθ' δν ήθελαν τυχόν αύξηθή αί συντάξεις μεταξύ τής
ήμιερομηνίας άφυπηρετήσεώς του καί τής ημερομηνίας του
θανάτου του δυνάμει οιουδήποτε Νόμου πρΌνοουντος περί
αυξήσεως συντάξεων, ή δυνάμει οίουδήποτε διατάγματος
του Υπουργικού Συμβουλίου προνσοΟντος περί τιμαριθμι
κής αυξήσεως των συντάξεων.
(8) Έ ά ν είς καθηγήτριαν είς τήν οποίαν εφαρμόζεται
τό εδάφιον (2) επιτροπή ύπό του οργανισμού είς τόν
όποιον διωρίσθη νά άφυπηρετήση λόγω γάμου ή επικει
μένου γάμου ή τεκνογονίας αυτής ή λόγω υιοθεσίας ύπ'
αυτής τέκνου, δύναται νά χορηγηθή εις αυτήν φιλοδώρημα
συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΟ άρθρου 9. Τό έν λόγω
φιλοδώρημα υπολογίζεται επί των συνταξίμων απολαβών
αυτής κατά τήν ήμερομηνίαν άφυπηρετήσεώς της έκ τής
δημοσίας εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αυξάνεται δέ καθ'
οιονδήποτε ποσοστόν καθ* δν ήθελον τυχόν αύξηθή αί συν
τάξεις μεταξύ τής ημερομηνίας άφυπηρετήσεώς της καί
τής ημερομηνίας καταβολής του φιλοδωρήματος δυνάμει
οιουδήποτε Νόμου προνοοΠντος περί αυξήσεως συντάξεων,
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ή δυνάμει οιουδήποτε διατάγματος του 'Υπουργικού Συμ
βουλίου προνοοΰντος περί τιμαριθμικής αυξήσεως των
συντάξεων.
(9) Έ ν τω παρόντι άρθρω ό 6ρος «οργανισμός» σημαί
νει οιονδήποτε δι* είδυκοΰ νόμου ίδρυθέντα όργανισμόν
δημοσίου δικαίου και οιανδήποτε αρχήν τοπικής διοική
σεως.».

Δικαίωμα
ανακλήσεως
£ν σχ'έσει
προςτόν
τρόπον
κοποοβολης
εισφορών δια
προηγουμενην
ύπηρεσίααν.

5.— (1) Πάς καθηγητής νυν έν τή δημοσία έικαταυδευτικη υπηρεσία,
ό όποιος δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 27 του βασικού νόμου
έχει ασκήσει έκλογήν δπως κατταβάλη τάς πληρωτέας εισφοράς διά
προηγουμενην ύπηρεσίαν δι' αφαιρέσεως έκ του έφ' άπαξ έπι της
συντάξεως φιλοδωρήματος κατά τον χρόνον της άφυπηρετήσεως ή
του θανάτου δύναται, εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως του
παρόντος Νόμου έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, νά άνα
καλέση τήν ρηθεΐσαν ίκλογήν αύτου δι' έγγραφου απευθυνόμενου
προς τον Γενικόν Λογιστήν, και δπως έκλέξη ανεκκλήτως δπως κα
ταβάλη τάς πληρωτέας εισφοράς αμέσως κατά τόν χρόνον της ανα
κλήσεως, έν τοιαύτη δε περιπτώσει αί ε'ισφοραί υπολογίζονται επί
των συνταξίμων απολαβών τοΟ καθηγητού κατά τήν Ιην Σεπτεμβρίου,
1967 μετά συνθέτου ετησίου τόκου προς τέσσαρα επί τοις έ/κοπόν
αρχομένου άπό της αυτής ημερομηνίας.
(2) Πάς καθηγητής νυν έν τη δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία, ό
όποιος δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 27 του οα *IKO G νόμου
έχει ασκήσει έκλογήν δπως καταβάλη τάς πληρωτέας εισφοράς διά
προηγουμενην ύπηρεσίαν δι* αφαιρέσεως έκ τοΰ έφ' άπαξ έπί της
συντάξεως φιλοδωρήματος κατά τόν χρόνον τής άφυπηρετήσεως ή
του θανάτου δύναται, εντός τριών μηνών άπό τής δημοσιεύσεως του
παρόντος Νόμου έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, νά
άνοοκαλέση τήν ρηθεΐσαν έκλογήν αύτου δι' έγγραφου απευθυνό
μενου προς τόν Γενικόν Λογιστήν, και δπως έκλέξη ανεκκλήτως
δπως καταβάλη τάς πληρωτέας εισφοράς αμέσως κατά τόν χρόνον
τής ανακλήσεως, έν τοιαύτη δε περιπτώσει αί είσφοραί υπολογίζον
ται έπί τών συνταξίμων απολαβών του καθηγητού κατά τήν ήμερο
μηνίαν της άρχιικής ασκήσεως της εκλογής διά καταβολήν εισφο
ρών διά προηγουμενην ύπηρεσίαν, μετά συνθέτου ετησίου τόκου προς
τέσσαρα έπί τοΐς εκατόν αρχομένου άπό τής αυτής ημερομηνίας.

ΤροποποΙηαις

6. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτώ ένθέσεως,
ευθύς μετά τό άρθρον 29, του ακολούθου νέου Μέρους 111Α και
νέου άρθρου 29Α :

TOGSCDOLKOU

νόμου διά
προσθήκης
νέου
Μέρους ! Ι ΙΑ
καί νέοα
άρθρου 29Α.

«Μέρος Ι Ι ΙΑ.ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΈζουσΙαι
29Α.(1) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τών Μερών 11 και
διά τιμσρι
1 11 του παρόντος Νόμου, τό Ύπουργιικόν Συμδούλιον,
θμικήν
έφ' δσον υφίσταται και λειτουργεί σύστημο: τιμαριθμικών
αΰξησυν
αναπροσαρμογών τών μισθών, κέκτηται έξουσίαν δτιως,
συντάξεων
διά διατάγματος δημοσιευομένου έν τή έίπισήμω έφημε
και τρόπος
καθορισμού
ρίδι της Δημοκρατίας, καθορίζη εκάστοτε τό ΰψος της
συνεπεία της διακυμάνσεως του τιμαριθμικού δείκτου
αυξήσεως εις τάς συντάξεις τάς καταβαλλαμένας είς συν
ταξιούχους καθηγητάς οι όποιοι άφυπηρέτησαν πρό της
1ης 'Ιανουαρίου τοΟ έτους, εντός του όποιου έκδίδιειται
τό διάταγμα, ή είς τάς συντάξεις εξαρτωμένων έικ καθη
γητών, ή συνταξιούχων, ο'ι όποιοι απεβίωσαν πρό της 1ης
"Ιανουαρίου του έν λόγω έτους.
(2) Τό ϋψος της τοιαύτης αυξήσεως θά καθορίζεται
βάσει της εκατοστιαίας αυξήσεως του μέσου δρου τοΟ
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τιμαριθμικού δείικτου του διαρρεύσαντος έτους έν συγιΚρί
σει ιτρός τον μέσον ορον τοΟ τιμαριθμικού δείκτου το0
αμέσως προηγουμένου αυτού* έτους καΐ θά άρχίοη νά
καταδάλλιεται άπό της πρώτης ημέρας του έτους έιντός
του οποίου εκδίδεται τό διάταγμα :>
Νοείται 6τι είς περιπτώσεις άφυπηρετήσεως ή θοενσπου
διαρκοΟντος τοΟ διαρρεύσαντος έτους θά λα*μβάνηται
ύπ* 6ψυν διά σκοπούς καθορισμοί) του ίίψους της τοιαύτης
αυξήσεως τό τιμαριθιμι,κόν επίδομα τό όποιον ελήφθη
ύπ' δψιν κατά τόν ύπολογισμόν της συντάξεως του συντα
ξιούχου καθηγητού ή της συντάξεως των εξαρτωμένων.,
(3) Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου—
^διαρρεύσαν έτος* σημαίνει τό έτος τό όποιον έληξε
τήν προτοραίαν της πρώτης ημέρας τοΟ έτους εντός του
οποίου εκδίδεται τό διάταγμα*
'συνταξιούχος* σημαίνει πρόσωπον τό όποιον κατά
τήν ήιμεραμηνίαν της δημοσιεύσεως τοΟ περί Συντάξεων
ν/mi. 1979.
Καθηγητών (Τραποποιητυκου) Νόμου του 1979 εΐναι πο
λίτης της Δηιμακροπίας καΐ είς τό όποιον έχορηγήθη
σύνταξις δυνάμει του περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμου'
'σύνταξις εξαρτωμένων' σημαίνει σύνταξιν κοααβαλ
λομένην δυνάμει τοΟ περί Συντάξιεων Καθηγητών Νόμου
είς τήν χήραν καΐ ή τ ά τέκνα αποβιώσαντος συνταξιού
χου ή άτπ^ιώσαντος καθηγητού"
'τιμαριθμικός δείκτης* σημαίνει τόν εκάστοτε έν ίοχύϊ
Δείκτην Τιμών Λιανικής Πωλήσεως'
*τι>μαριθμικόν επίδομα* σημαίνει τό έικάστοτε κατα
βαλλόμενον τΐιμαριθιμιικόν δπίοομα τ ό όποιον περιλαμβά
νεται είς τάς συντάξιμους άπολαβάς.».
7.— (1) Ή Ισχύς του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου λ ο γ ί ζ ε τ α ι ώς "Εναρξις
άρξαμένη τήν Ιην Σ&πτειμβρΙου, 1967.
Ισχύος τοΟ
ποορόνπος

(2) Ή Ισχύς τών υπολοίπων άρθρων άρχεται άπό της δημοσιεύ Νδμου.
σεως του παρόντος Νόμου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δηιμοικρατίας.

