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Ο περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με 
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 34(1) του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Καθηγητών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Συντάξεων Καθηγητών Νόμους του 1967 έως 1990 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμοι του 
1967 μέχρι 1992. \ 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του 
όρου «σχολείον μέσης εκπαιδεύσεως εκτός της Κύπρου» και της 
ερμηνείας του και την αντικατάσταση του με τον όρο «σχολείο 
δημοτικής ή μέσης εκπαιδεύσεως εκτός της Κύπρου» και με την 
εισαγωγή της ακόλουθης ερμηνείας του όρου αυτού: 

«'σχολείο δημοτικής ή μέσης εκπαιδεύσεως εκτός της Κύπρου' 
σημαίνει δημόσιο σχολείο δημοτικής, μέσης ή ανωτέρας έΤο 
παιδεύσεως στην Ελλάδα και περιλαμβάνει σχολείο δημοτικής, μέσης 

\ ή ανωτέρας εκπαιδεύσεως Ελληνικής Κοινότητας στην αλλοδαπή 
αναγνωρισμένο από την Ελληνική Κυβέρνηση ως ισότιμο προς τα 
δημόσια σχολεία της Ελλάδας». 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την προσθήκη στην παράγραφο (ε) αυτού, μεταξύ των λέξεων 
«σχολείον» και «μέσης» (5η γραμμή), των λέξεων «δημοτικής ή» και την 
προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι στην περίπτωση καθηγητή ο οποίος αφυπηρέτησε 
πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Συντάξεων 
Καθηγητών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1992 αναθεωρείται η ετήσια 
σύνταξη του από την πρώτη του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία 
δημοσίευσης του Νόμου αυτού, αφού εφαρμοστεί η τροποποίηση που 
εκτίθεται στο άρθρο 3 του εν λόγω Νόμου». 

4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 5 του περί 
Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1981, τροποποιείται 
με την προσθήκη στο τέλος αυτού του ακόλουθου εδαφίου (7): 

«(7) Τηρουμένων των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, 
καθηγητής στον οποίο χορηγήθηκε φιλοδώρημα δυνάμει του 
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παρόντος Νόμου για οποιαδήποτε προηγούμενη υπηρεσία, δύναται να 
ασκήσει οποτεδήποτε εκλογή να επιστρέψει στην Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας το φιλοδώρημα, χωρίς την επιβολή τόκου, εάν η 
επιστροφή απαιτείται για σκοπούς χορήγησης σύνταξης για την 
υπηρεσία αυτή από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας». 
5. Το άρθρο 8Α του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 3 του 

περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1976 τροπο
ποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου εδαφίου (4): 

«(4) Σε περίπτωση αφυπηρέτησης δυνάμει του παρόντος άρθρου 
μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Συντάξεων Καθηγητών 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 1992, από τους μήνες υπηρεσίας που 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επιπρόσθετης σύνταξης 
αφαιρούνται οι μήνες υπηρεσίας στο λειτούργημα που ήταν ασυμ
βίβαστο με τη θέση που κατείχε στην εκπαιδευτική υπηρεσία, για την 
οποία κερδήθηκαν συνταξιοδοτικά ωφελήματα». 
6. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

της ακόλουθης δεύτερης επιφύλαξης, αφού αντικατασταθεί η τελεία στο 
τέλος της πρώτης επιφύλαξης με δύο τελείες: 

«Νοείται περαιτέρω ότι εάν ο αποθανών είχε σύζυγο κατά το χρόνο 
της αφυπηρέτησής του, η οποία απέθανε μετά την αφυπηρέτησή του 
και ακολούθως αυτός νυμφεύθηκε εκ νέου, η τελευταία σύζυγος του 
θεωρείται ως χήρα για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους». 

7. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντι
κατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο εδάφιο: 

«(2) Αν η/ο σύζυγος εισφορέα, που κατέβαλε περιοδικές εισφορές, 
αποθάνει πριν από αυτόν/αυτή ή ο γάμος τους διαλυθεί με διαζύγιο 
και ο/η εισφορέας αποθάνει στην υπηρεσία ή αφυπηρετήσει χωρίς να 
συνάψει άλλο γάμο, οι περιοδικές εισφορές που καταβλήθηκαν από 
το θάνατο της/του συζύγου ή το διαζύγιο, καθώς και κάθε αρχική 
εισφορά που καταβλήθηκε, επιστρέφονται σ* αυτόν/ αυτή ή, ανάλογα 
με την περίπτωση, στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο αυτού/ αυτής: 

Νοείται ότι σε περίπτωση που μετά το θάνατο εισφορέα υπάρχουν 
δικαιούχα τέκνα, η περίοδος για την οποία επιστρέφονται οι εισφορές 
σύμφωνα με το παρόν εδάφιο εξακολουθεί να θεωρείται ως υπηρεσία 
με εισφορές για σκοπούς υπολογισμού της σύνταξης τέκνων». 

8. Το άρθρο 28Α του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 18 του 
περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1990, τροπο
ποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (2), του ακόλουθου νέου 
εδαφίου ως εδαφίου (3), του υφιστάμενου εδαφίου (3) ανα
ριθμουμένου ως εδαφίου (4): 

«(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αναφε
ρόμενη στα εδάφια (2) και (4) του άρθρου 27 του Μέρους ΠΙ 
του βασικού νόμου προθεσμία των τεσσάρων και τριών 
μηνών αντίστοιχα, θεωρείται ότι λήγει εντός έξι μηνών από 
την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Συντάξεων Καθη
γητών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1992». 

(β) Με την προσθήκη στο εδάφιο (4) της ακόλουθης επιφύλαξης: 
«Νοείται ότι εάν καθηγήτρια, που ήταν στην υπηρεσία στις 

25.5.1990, ασκήσει εκλογή για καταβολή εισφορών για 
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προηγούμενη υπηρεσία, οι καταβλητέες εισφορές αναφορικά 
με υπηρεσία πριν από την 1.4.1967 υπολογίζονται πάνω στις 
συντάξιμες απολαβές της κατά την 1.4.1967 εάν κατείχε 
συντάξιμη θέση την ημερομηνία αυτή και αναφορικά με 
υπηρεσία είτε πριν είτε μετά την 1.4.1967 πάνω στις 
συντάξιμες απολαβές της κατά την ημερομηνία διορισμού σ,ε 
μόνιμη θέση αν κατά την 1.4.1967 δεν κατείχε συντάξιμη 
θέση». 

9. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 19 του 
περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1990 τροπο
ποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «μέσα σε τρεις μήνες από 
την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου» που συναντώνται στην 
τρίτη και τέταρτη γραμμές της επιφύλαξης του εδαφίου (2) και στην 
πέμπτη και έκτη γραμμές του εδαφίου (3), με τις λέξεις «εντός έξι μηνών 
από την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Συντάξεων Καθηγητών 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 1992». 

10. Το άρθρο 20 του περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 1990 τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την 
παράγραφο (δ), της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

«(ε) Σύνταξη τέκνων, όταν δεν καταβάλλεται σύνταξη χήρας 
κατά 33.33%. 

11. Καθηγητής ο οποίος, δυνάμει των εδαφίων (1) ή (5) του άρθρου 27 
του βασικού νόμου, άσκησε εκλογή να καταβάλει τις πληρωτέες 
εισφορές για προηγούμενη υπηρεσία με αφαίρεση από το εφάπαξ 
φιλοδώρημα κατά το χρόνο της αφυπηρετήσεως ή του θανάτου και ο 
οποίος δεν ανακάλεσε την εκλογή αυτή δυνάμει του άρθρου 5 του περί 
Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1979 δύναται, μέσα 
σε τρεις μήνες από, την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Συντάξεων 
Καθηγητών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1992, να ανακαλέσει την 
εκλογή του και να εκλέξει να καταβάλει τις πληρωτέες εισφορές αμέσως 
κατά το χρόνο της ανακλήσεως. Στην περίπτωση αυτή οι εισφορές 
υπολογίζονται πάνω στις συντάξιμες απολαβές του καθηγητή στις 
4.5.1979 με τόκο προς 6.75% από την ημερομηνία αυτή. 

12. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 25η 
Μαίου 1990. ι 
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