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Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 63 του 1990" 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στοιχειώδους Εκπαι
δεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με τον 
περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
«ο βασικός νόμος»). 

«Σύνταξη 
και 
συντελεστής. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ο όρος «σύνταξη» σημαίνει 
ετήσια σύνταξη. 

3. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου που εκτίθεται στο άρθρο 2 του 
περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1981, δια
γράφεται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο άρθρο: 

46.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 
Μέρους σε δάσκαλο που έχει συμπληρώσει υπηρεσία πέντε ή 
περισσότερα έτη καταβάλλεται κατά την αφυπηρέτησή του 
σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 51, ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτα
κοσιοστού των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την 
ημερομηνία της αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο 
μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του και εφάπαξ ποσό ίσο με 
την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και 
διαιρούμενου του προκύπτοντος ποσού διά τρία: 

Νοείται ότι σύνταξη καταβαλλόμενη σε δάσκαλο δυνάμει 
του παρόντος Μέρους κατά την ημερομηνία της αφυπη
ρέτησής του δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο των 
ετήσιων συντάξιμων απολαβών του: 

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή 
παραίτησης δασκάλου την προηγούμενη της ημερομηνίας 
παροχής αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος επί του 
βασικού μισθού, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται ότι 
αυξάνονται ανάλογα, λαμβανομένης υπόψη της τιμαριθμικής 
αυτής αύξησης. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 166 
21 του 1959 
19 του 1967 
62 του 1968 
69 του 1970 
20 του 1971 
67 του 1973 
70 του 1975 
41 του 1976 
36 του 1979 
38 του 1981 
26 του 1984 
4 του 1986 
33 του 1988. 
Ερμηνεία. 

Αντικατά
σταση του 
άρθρου 46 
του βασικού 
νόμου. 
38 του 1981. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 47 
του βασικού 
νόμου. 
19 του 1967. 

Αντικατά
σταση του 
άρθρου 48 
του βασικού 
νόμου. 

Τροπο
ποίηση του 
άρθρου 51Α 
του βασικού 
νόμου. 
41 του 1976. 

(2) Σε περίπτωση που ο μισθός του δασκάλου βρίσκεται 
πάνω σε κλίμακα και ο δάσκαλος μέχρι την ημερομηνία της 
αφυπηρέτησης ή παραίτησης του έχει κερδίσει μέρος της 
επόμενης ετήσιας προσαύξησης της κλίμακας του, οι συντά
ξιμες απολαβές του λογίζονται ότι αυξάνονται κατά τόσα 
δωδέκατα του ποσού της προσαύξησης αυτής όσοι είναι οι 
μήνες κατά τους οποίους υπηρέτησε μετά τη χορήγηση της 
τελευταίας προσαύξησης του.». 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 47 του βασικού νόμου, που εκτίθεται 
στο άρθρο 4 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 1967, αντικαθίσταται με το ακόλουθο εδάφιο: 

«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση 
που δάσκαλος, ο οποίος αφυπηρετεί δυνάμει της παραγράφου (β) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 51, έχει κατά την ημέρα της 
αφυπηρέτησής του συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία— 

(α) Πέντε ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από δέκα έτη, 
θεωρείται ότι συμπλήρωσε διπλάσια συντάξιμη υπηρεσία, 

(β) δέκα ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από δεκαπέντε έτη, 
θεωρείται ότι συμπλήρωσε είκοσι έτη συντάξιμη υπηρε
σία, 

(γ) δεκαπέντε ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από είκοσι τρία 
έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά πέντε έτη, 
με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα είκοσι πέντε 
έτη, 

(δ) είκοσι τρία ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από τριάντα 
έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά δύο έτη, με 
ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα έτη, 

της υπηρεσίας που προστίθεται κατά τον τρόπο αυτό θεωρούμενης 
ως υπηρεσίας με εισφορές: 

Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση η σύνταξη θα υπολογίζεται με 
βάση υπηρεσία μεγαλύτερη εκείνης την οποία θα είχε ο δάσκαλος 
εάν παρέμενε στην υπηρεσία μέχρι την ηλικία αναγκαστικής 
αφυπηρέτησής του.». 

5. Το άρθρο 48 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
με το ακόλουθο άρθρο: 

48.—(1) Σε δάσκαλο που αφυπηρετεί σε οποιαδήποτε από 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 51 πριν από τη 
συμπλήρωση υπηρεσίας πέντε ετών καταβάλλεται εφάπαξ 
ποσό ίσο με το ένα δέκατο των μηνιαίων συντάξιμων 
απολαβών του κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης για κάθε 
συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας. 

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται στην 
περίπτωση δασκάλας στην οποία επιτρέπεται να αφυπηρε
τήσει λόγω γάμου ή επικείμενου γάμου ή τεκνογονίας ή λόγω 
υιοθέτησης από αυτή τέκνου ηλικίας όχι μεγαλύτερης των έξι 
ετών.». 

6. Το άρθρο 51Α του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 3 του 
περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1976 
τροποποιείται με διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) 
αυτού της λέξης «δεκαετούς» (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση 
της με τη λέξη «πενταετούς». 

«Εφάπαξ 
ποσό κατά 
την αφυπη
ρέτηση 
πριν από 
τη συμπλή
ρωση 
πενταετούς 
υπηρεσίας. 
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7. Το άρθρο 5 IB του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 4 του 

περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1979, 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της λέξης «πέντε» 
(δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση της με τη λέξη 
«τριών»

(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και την αντικατάσταση 
του με το ακόλουθο εδάφιο: 

«(2) Εάν ο δάσκαλος, κατά την._αφυπηρέτησή του, έχει 
συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία πέντε ή περισσότερα 
έτη, η σύνταξη του και το εφάπαξ ποσό θα καταβάλλονται 
αμέσως μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα 
πέντε ετών και νοουμένου ότι δεν αφυπηρετεί ή παραι
τείται από τον οργανισμό πριν από τη συμπλήρωση της 
ηλικίας των σαράντα πέντε ετών. Η σύνταξη του και το 
εφάπαξ ποσό θα υπολογίζονται δυνάμει του άρθρου 46 και 
με βάση τις συντάξιμες απολαβές του κατά την ημέρα της 
αφυπηρέτησής του από την υπηρεσία και θα αυξάνονται 
κατά οποιοδήποτε ποσοστό που τυχόν ήθελαν αυξηθεί οι 
συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του και 
της ημερομηνίας καταβολής της σύνταξης και του εφάπαξ 
ποσού δυνάμει οποιουδήποτε νόμου που προνοεί για 
αύξηση συντάξεων ή δυνάμει οποιουδήποτε διατάγματος 
του Υπουργικού Συμβουλίου που προνοεί για τιμαριθμική 
αύξηση των συντάξεων.»· 

(γ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού των λέξεων «δέκα ετών 
αλλ' ουχί ολιγωτέραν των πέντε ετών» (τρίτη γραμμή) και 
αντικατάσταση τους με τις λέξεις «πέντε ετών αλλ' ουχί 
ολιγωτέραν των τριών ετών»· 

(δ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (4) αυτού, που εκτίθεται στο 
άρθρο 2 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού.) 
Νόμου του 1986 των λέξεων «της αναφερομένης» και αντι
κατάσταση τους με τις λέξεις «και εφάπαξ ποσού των ανα
φερομένων» μετά τη λέξη «συντάξεων» (5 γραμμή)· και 

(ε) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
«(10) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, 

από της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόμου, και σε δασκάλους, οι οποίοι κατείχαν συντάξιμη 
θέση και συμπλήρωσαν τα έτη συντάξιμης υπηρεσίας που 
προβλέπονται από τα εδάφια (2) και (3) αυτού, και οι 
οποίοι διορίσθηκαν σε οργανισμό κατά οποιοδήποτε 
χρόνο πριν από την 4η Μα·ί·.ου 1979 περιλαμβανομένων 
και δασκάλων οι οποίοι αφυπηρέτησαν από τον οργανισμό 
ή απεβίωσαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος Νόμου.». 

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 51Γ του βασικού νόμου, που εκτίθεται 
στο άρθρο 8 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 1981, τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (α) αυτού και την αντι
κατάσταση της με την ακόλουθη παράγραφο: "''" 

«(α) Όταν δάσκαλος, που κατέχει συντάξιμη θέση και 
συμπλήρωσε υπηρεσία πέντε ή περισσότερα έτη και 

Τροπο

ποίηση του 
άρθρου 5IB 
του βασικού 
νόμου. 
36 του 1979. 

4 του 1986. 

Τροπο

ποίηση του 
άρθρου 51Γ 
του βασικού 
νόμου. 
38 του 1981. 
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Τροπο

ποίηση του 
άρθρου 52 
του βασικού 
νόμου. 
38 του 1981. 
Τροπο

ποίηση του 
άρθρου 55Α 
του βασικού 
νόμου. 
33 του 1988. 
Τροπο

ποίηση του 
άρθρου 56 
του βασικού 
νόμου. 
19 του 1967. 

ηλικία όχι μικρότερη των σαράντα πέντε ετών, 
υποβάλει αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση από την 
υπηρεσία, ο Υπουργός Οικονομικών, σε συνεννόηση 
με τον Υπουργό Παιδείας, δύναται να επιτρέψει την 
πρόωρη αφυπηρέτηση του. Στην περίπτωση αυτή η 
σύνταξη και το εφάπαξ ποσό παγοποιούνται και 
καταβάλλονται αμέσως μετά που αυτός θα συμπλη
ρώσει την ηλικία των πενήντα πέντε ετών. Η 
σύνταξη και το εφάπαξ ποσό θα υπολογίζονται 
δυνάμει του άρθρου 46 και με βάση τις συντάξιμες 
απολαβές του κατά την ημέρα της πρόωρης αφυπη
ρέτησής του και θα αυξάνονται κατά οποιοδήποτε 
ποσοστό που τυχόν ήθελαν αυξηθεί οι συντάξεις 
μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του και της 
ημερομηνίας καταβολής της σύνταξης και του 
εφάπαξ ποσού δυνάμει οποιουδήποτε νόμου που 
προνοεί για αύξηση των συντάξεων ή δυνάμει 
οποιουδήποτε διατάγματος του Υπουργικού Συμβου
λίου που προνοεί για τιμαριθμική αύξηση των 
συντάξεων»· και 

(β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) αυτού της λέξης «πέντε» 
(τέταρτη γραμμή) και την αντικατάσταση της με τη λέξη 
«τριών». 

9. Το άρθρο 52 του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 9 του 
περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1981, 
τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «πέντε» (τέταρτη γραμμή) και 
την αντικατάσταση της με τη λέξη «τριών». 

10. Το εδάφιο (1) του άρθρου 55Α του βασικού νόμου, που εκτίθεται 
στο άρθρο 2 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 1988, τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «δέκα» 
(πέμπτη γραμμή) και την αντικατάσταση της με τη λέξη «πέντε». 

11. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 11 
του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1967, 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (i) του εδαφίου (1) αυτού και 
την αντικατάσταση της με την ακόλουθη παράγραφο: 

«(ί) Εάν ο αποθανών δάσκαλος καταλείπει χήρα, σύνταξη 
σ' αυτή εφόσο παραμένει ανύπανδρη, το ποσό της 
οποίας να μην υπερβαίνει τα είκοσι πέντε τοις εκατόν 
των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την 
ημερομηνία του θανάτου του.»· 

(β) Με την προσθήκη του «ακόλουθου εδαφίου ως εδαφίου (3), των 
υφιστάμενων εδαφίων (3), (4) και (5) αναριθμούμενων ως 
εδαφίων (4), (5) και (6): 

«(3) Η ελάχιστη δυνάμει του παρόντος άρθρου κατα
βλητέα σύνταξη καθορίζεται από την 1η Ιουλίου. 1985 σε 
πενήντα πέντε λίρες και 24 σεντ μηνιαίως και πάνω στο 
ποσό αυτό υπολογίζονται και οι συντάξεις που χορη
γούνται στα τέκνα δυνάμει του παρόντος άρθρου. Η 
ελάχιστη αυτή σύνταξη δεν υπόκειται στην τιμαριθμική 
αύξηση που προβλέπεται στο άρθρο 63.»· και 
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(γ) με την προσθήκη των ακόλουθων λέξεων μετά τις λέξεις 
«χρόνου του» (9η και 10η γραμμές) στο εδάφιο (4), το οποίο με 
το παρόν άρθρο αναριθμείται ως εδάφιο (5): 
20 του 1964 «ή διατελεί σε ενεργό υπηρεσία στην Εθνική 
49 του. 1964 φρουρά δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων 
68 του 1964 , l n o n 
26 του 1965 του 1964 μέχρι 1989». 
27 του 1965 
44 του 1965 
5 του 1966 
14 του 1966 
41 του 1966 
76 του 1966 
38 του 1967 
70 του 1967 
66 του 1968 
95 του 1968 
24 του 1975 
56 του 1975 
33 του 1976 
16 του 1977 
22 του 1978 
88 του 1979 
81 του 1981 
52 του 1984 
89 του 1986 
131 του 1989. 

12. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου καταργείται. 

13. Το άρθρο 61 του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 14 του 
περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1967, 
τροποποιείται με τη διαγραφή των εδαφίων (1) και (2) αυτού και την 
αντικατάσταση τους με το ακόλουθο εδάφιο, του υφιστάμενου εδαφίου 
(3) αναριθμούμε νου ως εδαφίου (2): 

«(1) Όταν δάσκαλος που κατέχει συντάξιμη θέση ή δάσκαλος 
που υπηρετεί σε μη συντάξιμη θέση στην οποία αποσπάσθηκε από 
συντάξιμη θέση αποθάνει στην υπηρεσία, χορηγείται στο νόμιμο 
προσωπικό αντιπρόσωπο αυτού εφάπαξ ποσό μη υπερβαίνον τις 
ετήσιες συντάξιμες απολαβές του κατά την ημερομηνία του 
θανάτου του ή το εφάπαξ ποσό στό οποίο θα εδικαιούτο εάν είχε 
αφυπηρετήσει κάτω από τις περιστάσεις που περιγράφονται στην 
παράγραφο (β) του άρθρου 51, κατά την ημερομηνία του θανάτου 
του, οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι το μεγαλύτερο: 

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου σε 
περίπτωση που ο θάνατος επισυμβεί μεταξύ της 31ης Ιανουαρίου 
και της 31ης Αυγούστου, η συντάξιμη υπηρεσία του λογίζεται ότι 
αυξάνεται κατά δύο μήνες ή κατά το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας του θανάτου του και της 31ης 
Αυγούστου εάν τούτο είναι βραχύτερο των δύο μηνών.». 

14. Το άρθρο 62Ε του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 15 
του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 
1967, διαγράφεται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 
«Ποσοστό 62Ε.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και 
της σύνταξης ^), η σύνταξη χήρας είναι — 

(α) για υπηρεσία με εισφορές το 75% της σύνταξης του 
συνταξιούχου κατά την ημέρα του θανάτου του ή της 
σύνταξης στην οποία θα εδικαιούτο ο συντάξιμος 

: δάσκαλος με βάση τη συντάξιμη υπηρεσία του κατά; 
την ημέρα του θανάτου του, 

Κατάργηση 
του άρθρου 
57 του 
βασικού 
νόμου. 
Τροπο

ποίηση του 
άρθρου 61 
του βασικού 
νόμου. 
19 του 1967. 

Αντικατά
σταση του 
άρθρου 62Ε 
του βασικού 
νόμου. 
19 του 1967. 
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(β) για υπηρεσία χωρίς εισφορές, το 37.5% της σύνταξης 
του συνταξιούχου κατά την ημέρα του θανάτου ή της 
σύνταξης στην οποία θα εδικαιούτο ο συντάξιμος 
δάσκαλος με βάση τη συντάξιμη υπηρεσία του κατά 
την ημέρα του θανάτου του: 

Νοείται ότι εάν ο συντάξιμος δάσκαλος είχε, την ημέρα 
του θανάτου του στην υπηρεσία, συμπληρώσει συντάξιμη 
υπηρεσία — 

(ϊ) πέντε ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από δέκα έτη, 
θεωρείται ότι συμπλήρωσε διπλάσια συντάξιμη 
υπηρεσία, 

(ii) δέκα ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από δεκαπέντε 
έτη, θεωρείται ότι συμπλήρωσε είκοσι ετών συντά

ξιμη υπηρεσία, 
(iii) δεκαπέντε ή περισσότερα έτη, αλλά κάτω από 

είκοσι τρία έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξά

νεται κατά πέντε έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης 
υπηρεσίας τα είκοσι πέντε έτη, 

(ίν) είκοσι τρία ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από 
τριάντα έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται 
κατά δύο έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπη

ρεσίας τα τριάντα έτη, 
της υπηρεσίας που προστίθεται με τον τρόπο αυτό θεωρού

μενης ως υπηρεσίας με εισφορές: 

Νοείται περαιτέρω ότι σε καμιά περίπτωση η σύνταξη θα 
υπολογίζεται με βάση υπηρεσία μεγαλύτερη εκείνης την 
οποία θα είχε ο δάσκαλος εάν παρέμενε στην υπηρεσία μέχρι 
την ηλικία αναγκαστικής αφυπηρέτησής του. 

(2) Η σύνταξη χήρας συνταξιούχου που αφυπηρέτησε 
πριν από την ορισθείσα ημέρα είναι το 37.5% της σύνταξης 
που καταβάλλεται σ ' αυτόν κατά την ημέρα του θανάτου του. 

(3) Η ελάχιστη δυνάμει του παρόντος άρθρου καταβλητέα 
σύνταξη καθορίζεται από την 1η Ιουλίου 1985 σε πενήντα 
πέντε λίρες και 24 σεντ μηνιαίως. Η ελάχιστη αυτή σύνταξη 
δεν υπόκειται στην τιμαριθμική αύξηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 63»· 

Τρόπο 15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 
ποίηση του 62Ε, τ ο υ α κ όλουθου νέου άρθρου 62Εα: 
του βασικού 
νόμου με την «Εξουσία 62Εα. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να προβαίνει 
προσθήκη Υπουργού σ ε αναθεώρηση του ποσού της ελάχιστης σύνταξης χήρας με 
νέου άρθρου. Οικονομικών _ , , , , «. , , 

γιααναθεώ βάση το ποσοστό κατά το οποίο αυξάνονται εκάστοτε οι 
ρήση της βασικές παροχές δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ελάχιστης Νόμων του 1980 μέχρι 1990 ή κάθε νόμου που τροποποιεί ή 
χήρας. αντικαθιστά αυτούς.». 
41 του 1980 
48 του 1982 
Π του 1983 
7 του 1984 
10 του 1985 
116 του 1985 
4 του 1987 

199 του 1987 
214 του 1987 
68 του 1988 
96 του 1989 
J 36 του 1989 
17 του 1990. 
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16. Το άρθρο 62Ζ του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 15 
του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1967, 
τροποποιείται με τη διαγραφή των εδαφίων (2), (3) και (4) και την 
αντικατάσταση τους με τα ακόλουθα εδάφια: 

«(2) Όταν ο αποθανών καταλείπει χήρα, το ποσοστό της 
σύνταξης τέκνων κατά τη διάρκεια της ζωής αυτής είναι το 16.67% 
της σύνταξης της χήρας αναφορικά με κάθε δικαιούχο τέκνο, με 
ανώτατο όριο τη σύνταξη για δύο τέκνα. 

(3) Όταν ο αποθανών δεν καταλείπει χήρα ή, εάν καταλείπει 
χήρα, μετά το θάνατο της, το ποσοστό σύνταξης τέκνων είναι το 
44.44% της σύνταξης η οποία θα κατεβάλλετο στη χήρα, 
αναφορικά με κάθε δικαιούχο τέκνο, με ανώτατο όριο τη σύνταξη 
για τρία τέκνα. 

(4) Όταν η χήρα τελέσει νέο γάμο το ποσοστό της σύνταξης 
τέκνων είναι το 22.22% της σύνταξης η οποία θα κατεβάλλετο στη 
χήρα με ανώτατο όριο τη σύνταξη για τρία τέκνα. 

(5) Για την αναφερόμενη στα εδάφια (3) και (4) σύνταξη η 
οποία θα κατεβάλλετο στη χήρα και την αναφερόμενη στο εδάφιο 
(2) σύνταξη που είναι καταβλητέα στη χήρα εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 23 αναφορικά με την 
ελάχιστη σύνταξη χήρας.». 

17. Το άρθρο 62Η του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 15 
του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 
1967, τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (4) και την αντικατάσταση του με 
το ακόλουθο εδάφιο: 

«(4) Εάν εισφορέας διατελεί με άδεια με ελαττωμένες 
απολαβές ή διατελεί σε διαθεσιμότητα ή διατελεί με άδεια 
χωρίς απολαβές η οποία λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία 
δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 49 εισφέρει κατά το 
ποσοστό που καθορίζεται στο εδάφιο (2). Εάν εισφορέας 
διατελεί με άδεια χωρίς απολαβές η οποία δεν λογίζεται 
ως συντάξιμη υπηρεσία δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου, 
αυτός δεν καταβάλλει οποιαδήποτε εισφορά.»· και 

(β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (6) αυτού των λέξεων «τετρα
κοσίων τεσσαράκοντα» (τρίτη γραμμή) και την αντικατάσταση 
τους με τις λέξεις «τετρακοσίων». 

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 
621, του ακολούθου νέου άρθρου 621α: 

621α—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και 
(3), το Μέρος VA καθώς και οποιαδήποτε άλλα άρθρα του 
βασικού νόμου τα οποία προβλέπουν για σύνταξη χήρας και 
τέκνων εφαρμόζονται, από την ορισθείσα ημέρα και σε 
δασκάλες που κατέχουν συντάξιμη θέση και σε συνταξιούχες 
δασκάλες. Οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις 'διδάσκαλος', 
'συνταξιούχος', 'αποθανών', 'χήρα', *η σύζυγος', 'εισφορεύς', 
ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει 'διδασκάλισσαν', 'συνταξι
ούχον διδασκάλισσαν', 'αποθανούσαν', 'χήρον', 'τον σύζυ
γον', 'διδασκάλισσαν εισφορέα' και οποιαδήποτε αναφορά σε 
τέκνα ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει και τα τέκνα δασκάλας ή 
συνταξιούχου δασκάλας. 

«Εφαρμογή 
του Μέρους 
V A K O I 
άλλων 
άρθρων του 
βασικού 
νόμου και σε 
δασκάλες και 
συνταξιούχες 
δασκάλες. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
62Ζ του 
βασικού 
νόμου. 
19 του 1967. 

Τροπο
ποίηση του 
άρθρου 62Η 
του βασικού 
νόμου. 
19 του 1967. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με ■ 
την προσθήκη 
του άρθρου. 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με 
την προσθήκη «Ειδικές 
νέων άρθρων, διατάξεις 

σε σχέση με 
την εφαρμογή 
των άρθρων 
5 και 88 
των περί 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
Νόμων σε 
ορισμένους 
δασκάλους 
και συντα
ξιούχους. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η αναφερόμενη 
στο Μέρος VA του βασικού νόμου 'ορισθείσα ημέρα' 
σημαίνει την 1η Ιανουαρίου 1990. 

(3) Οι δυνάμει του άρθρου 62Η του βασικού νόμου 
καταβλητέες περιοδικές εισφορές είναι προς 0.75% των 
εκάστοτε συντάξιμων απολαβών των δασκάλων εισφορέων 
μέχρι ποσού ίσου προς τις ασφαλιστέες αποδοχές αυτών και 
προς 1.75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών πέραν των 
ασφαλιστέων αποδοχών αυτών. Οι δυνάμει του άρθρου 62Θ 
καταβλητέες εισφορές για προηγούμενη υπηρεσία είναι προς 
1.75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών αυτών μέχρι την 
5η Οκτωβρίου 1980 και μετά την 5η Οκτωβρίου 1980 είναι 
προς 0.75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών αυτών μέχρι 
ποσού ίσου προς τις ασφαλιστέες αποδοχές αυτών και προς 
1.75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών αυτών πέραν των 
ασφαλιστέων αποδοχών αυτών. Το ύψος των εκάστοτε 
ασφαλιστέων αποδοχών καθορίζεται βάσει των περί Κοινω
νικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1990 ή κάθε Νόμου 
που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.». 

19. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 
63, των ακόλουθων νέων άρθρων 64 και 65: 

64.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), 
δάσκαλος ο οποίος πριν από την αφυπηρέτησή του συμπλη
ρώνει συντάξιμη υπηρεσία όχι λιγότερη από 400 μήνες, 
παύει, από την ημερομηνία που συμπληρώνει την εν λόγω 
υπηρεσία, να θεωρείται ότι υπάγεται σε επαγγελματικό 
σχέδιο συντάξεων και οι διατάξεις της επιφύλαξης του 
εδαφίου (1) του άρθρου 5 και του εδαφίου (3) του άρθρου 88 
των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1990 
παύουν να εφαρμόζονται στην περίπτωση του από την πρώτη 
του μήνα ο οποίος ακολουθεί την ημερομηνία αυτή. 

(2) Δάσκαλος ο οποίος βρισκόταν στην υπηρεσία την 1η 
Ιανουαρίου 1988 και συμπλήρωσε μέχρι την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου συντάξιμη υπηρεσία 
400 τουλάχιστο μηνών θεωρείται ότι από την ημερομηνία 
συμπλήρωσης της εν λόγω συντάξιμης υπηρεσίας δεν 
υπαγόταν σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων και οι δια
τάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και του 
εδαφίου (3) του άρθρου 88 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμων του 1980 έως 1990 θεωρούνται ότι έπαυσαν να 
εφαρμόζονται στην περίπτωση του από την πρώτη του μήνα 
ο οποίος ακολουθεί την ημερομηνία αυτή: 

Νοείται ότι δάσκαλος ο οποίος είχε συμπληρώσει την εν 
λόγω συντάξιμη υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1988 
δικαιούται να εκλέξει, μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος Νόμου, όπως οι διατάξεις του παρόντος 
εδαφίου εφαρμοστούν στην περίπτωση του αναδρομικά από 
την πρώτη του μήνα ο οποίος ακολουθεί την ημερομηνία που 
συμπλήρωσε συντάξιμη υπηρεσία 400 μηνών, ή την 6η 
Οκτωβρίου 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές 
είναι μεταγενέστερη. 
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(3) Συνταξιούχος ο οποίος αφυπηρέτησε κατά την περίοδο 
μεταξύ 6.10.1980 και 31.12.1987 και ο οποίος πριν από την 
αφυπηρέτησή του είχε συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία 
υπερβαίνουσα τους 440 μήνες, δικαιούται, μέσα σε τρεις 
μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, να 
εκλέξει όπως θεωρηθεί ότι δεν υπαγόταν στις διατάξεις της 
επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5 των περί Κοινω
νικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1990. από την πρώτη 
του μήνα ο οποίος ακολουθεί την ημερομηνία που συμπλή
ρωσε την υπηρεσία των 440 μηνών, ή την 6η Οκτωβρίου 
1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι η 
μεταγενέστερη. 

(4) Οποιαδήποτε εισφορά κοινωνικών ασφαλίσεων η οποία 
θα ήταν καταβλητέα αναδρομικά από δάσκαλο ή συνταξιούχο 
επί του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (2) και 
(3) του παρόντος άρθρου καταβάλλεται στο Πάγιο Ταμείο της 
Δημοκρατίας κατά τον τρόπο και χρόνο που ήθελε ορίσει ο 
Υπουργός Οικονομικών. 

(5) Στις περιπτώσεις δασκάλων και συνταξιούχων στους 
οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (3) 
του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις 
του εδαφίου (1) του άρθρου 88 των περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1990 αναφορικά με 
οποιαδήποτε συντάξιμη υπηρεσία κατά την οποία θεωρούνται 
ότι δεν υπάγονται σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων. 

65. Οποιοδήποτε φιλοδώρημα ή εφάπαξ ποσό που κατα
βάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
απαλλάσσεται από την επιβολή φόρου εισοδήματος.». 

20. Οι συντάξεις χηρών και τέκνων που καταβάλλονται κατά την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου αυξάνονται ως 
ακολούθως από την πρώτη ημέρα του μήνα ο οποίος ακολουθεί την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου: 

(α) Σύνταξη χήρας χωρίς τέκνα . . . . κατά 50%. 
Σύνταξη χήρας με ένα τέκνο . . κατά 31.25%. 
Σύνταξη χήρας με δύο τέκνα . . κατά 20%. 
Σύνταξη χήρας με τρία τέκνα . . καμιά αύξηση: 

Νοείται ότι στις περιπτώσεις στις οποίες καταβάλλεται ελάχιστη 
σύνταξη χήρας οι αυξήσεις που προβλέπονται από το παρόν άρθρο θα 
υπολογίζονται πάνω στο πραγματικό ποσό της σύνταξης χήρας. 

21. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την ημέρα της δημοσίευσης 
του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των 
άρθρων 3, 4, 5, 6, των παραγράφων (α) έως (δ) του άρθρου 7, των άρθρων 
8, 9, 10, 12 και 13 των οποίων η ισχύς λογίζεται ότι άρχισε την 31 
Δεκεμβρίου 1987 και του νέου άρθρου 65, του οποίου η ισχύς λογίζεται 
ότι άρχισε τη 17η Ιουλίου 1981. 

Απαλλαγή 
από το φόρο 
εισοδή
ματος. 

(β) 
(γ) 
(δ) 

Αυξήσεις 
συντάξεων 
χηρών και 
τέκνων που 
καταβάλλονται 
κατά την 
ημερομηνία 
έναρξης 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

Έναρξη 
ισχύος του 
παρόντος , 
Νόμου. 


