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Ο περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1992 εκδίδεται |ic 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 111(1) του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Καθηγητών 
(Τροποποιητικός) ( Αρ. 2) Νόμος του 1992 και θα διαβάζεται μαζί με 
τους περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμους του 1967 έως 1992 (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 (Αρ. 2) 1992. 

2. Το άρθρο 8Β του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 4 του 
περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1979, αντι
καθίσταται με το ακόλουθο άρθρο: 
«Αφυπηρέτηση 8Β.—(1) Εάν σε καθηγητή που κατέχει συντάξιμη θέση 
λόγω επιτραπεί να αφυπηρετήσει λόγω επικείμενου διορισμού του 
επικείμενου

 Γ , , , γ . . , ι ν 

διορισμού σ ε οργανισμό μετά την έναρξη ισχύος του περί Συντάξεων 
σε οργανισμό. Καθηγητών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1992, η 

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας καταβάλλει στον οργανισμό 
κατά την αποχώρηση του από τη δημόσια εκπαιδευτική 
υπηρεσία εφάπαξ ποσό ίσο με το ένα δωδέκατο των μηνιαίων 
συντάξιμων απολαβών του κατά την ημέρα της αφυπηρέ
τησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρε
σίας και ποσό ίσο με το διπλάσιο του ποσού των εισφορών 
που κατέβαλε ο καθηγητής για τη μεταβίβαση της σύνταξης 
στη χήρα και τα τέκνα του, μαζί με τόκο προς τέτοιο 
επιτόκιο όσο καθορίζει εκάστοτε ο Υπουργός Οικονομικών 
με βάση το εδάφιο (4) του άρθρου 28. Σε τέτοια περίπτωση η 
υπηρεσία του στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία λαμβάνε
ται υπόψη από τον οργανισμό για τον καθορισμό του μήκους 
υπηρεσίας που του δίδει δικαίωμα σε ωφελήματα και για τον 
υπολογισμό των ωφελημάτων αφυπηρέτησης που θα δικαιού
ται να λάβει από τον οργανισμό.με βάση το σχέδιο ωφελη
μάτων αφυπηρέτησης που λειτουργεί στον οργανισμό και 
είναι όμοιο με το κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων. 

(2) Εάν ο καθηγητής^στον οποίο εφαρμόζεται το εδάφιο (1) 
δικαιούται κατά την αφυπηρέτησή του από τον οργανισμό σε 
ετήσια σύνταξη, αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ένα δεύτερο 
των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημέρα της 
αφυπηρέτησής του από τον οργανισμό. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

56 του 1967 
1 του 1970 

19 του 1971 
66 του 1973 
43 του 1976 
37 του 1979 
40 του 19SI 
24 του 1914 

3 του 1916 
34 του 19Η 
62 του 1990 

34(1) του 1991 
Αντικ,ώ tuomot| 
του άρθρον IB 
του βασικού 
νόμου. 
37 του 1979. 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου 
με την «Ειδιχές 
προσθήκη διατάξεις 
νέου σε σχέση 
άρθρου 8ΒΒ. με πρώην 

καθηγητές 
που διορί

στηκαν σε 
οργανισμό 

37 του 1979 
62 του 1990. 

(3) Στο παρόν άρθρο ο όρος 'οργανισμός' σημαίνει οποιο
δήποτε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή άλλο οργανισμό 
δημόσιου δικαίου άνευ νομικής προσωπικότητας που ιδρύ
θηκε προς το δημόσιο συμφέρον με ειδικό νόμο του οποίου 
τα κεφάλαια είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη 
Δημοκρατία και οποιαδήποτε αρχή τοπικής διοίκησης.». 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 
8Β, του ακόλουθου νέου άρθρου 8ΒΒ. 

8ΒΒ.—(1) Σε περίπτωση καθηγητή, ο οποίος εργάστηκε 
στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία πάνω σε βάση πλήρους 
απασχόλησης είτε ως μόνιμος είτε ως έκτακτος είτε ως 
ωρομίσθιος για οποιαδήποτε περίοδο πριν από την έναρξη 
ισχύος του περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) 
(Αρ. 2) Νόμου του 1992 και διορίστηκε ή ήθελε διοριστεί σε 
οργανισμό οποτεδήποτε πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του 
περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1992, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8Β που εκτίθενται στο 
άρθρο 2 του περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) 
(Αρ. 2) Νόμου του 1992, εκτός αν ο καθηγητής δηλώσει 
εγγράφως προς τον Υπουργό Οικονομικών μέσα σε έξι μήνες 
από την έναρξη ισχύος του περί Συντάξεων Καθηγητών 
(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1992, ότι επιθυμεί να 
εφαρμοστούν στην περίπτωση του οι διατάξεις του άρθρου 
8Β που εκτίθενται στο άρθρο 4 του περί Συντάξεων Καθη
γητών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1979, όπως τροποποιή
θηκε με το άρθρο 7 του περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροπο
ποιητικού) Νόμου του 1990. Το εφάπαξ ποσό που 
προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 8Β, που εκτίθεται στο 
άρθρο 2 του περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) 
(Αρ! 2) Νόμου του 1992, υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες 
απολαβές του κατά την ημέρα που αποχώρησε από τη 
δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και καταβάλλεται στον 
οργανισμό μετά την έναρξη ισχύος του περί Συντάξεων 
Καθηγητών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1992 μαζί 
με τις αναφερόμενες στο εν λόγω εδάφιο εισφορές. Πάνω και 
στα δύο ποσά προστίθεται τόκος, από την ημέρα της απο
χώρησης μέχρι την ημέρα της καταβολής, προς τέτοιο 
επιτόκιο όσο καθορίζει εκάστοτε ο Υπουργός Οικονομικών 
με βάση το εδάφιο (4) του άρθρου 28: 

Νοείται ότι υπάλληλος οργανισμού, που κατά την ημερο
μηνία ενάρξεως ισχύος του περί Συντάξεων Καθηγητών 
(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1992 δεν είναι εντε
ταγμένος σε σχέδιο συντάξεων όμοιο με το κυβερνητικό 
σχέδιο συντάξεων αλλά έχει δικαίωμα εκλογής μεταπήδησης 
του σε τέτοιο σχέδιο οποτεδήποτε πριν από την αφυπηρέ
τησή του, διατηρεί το δικαίωμα να εκλέξει, οποτεδήποτε πριν 
από την αφυπηρέτησή του, όπως, με τη μεταπήδηση του στο 
κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων, εφαρμοστούν είτε οι δια
τάξεις του άρθρου 8Β που εκτίθενται στο άρθρο 2 του περί 
Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 
1992, είτε οι διατάξεις του άρθρου 8Β που εκτίθενται στο 
άρθρο 4 του περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) 
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37 του 1979 Νόμου του 1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του περί 
61 του 1990. Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1990: 

Νοείται περαιτέρω ότι αν στον υπάλληλο καταβλήθηκε 
από την Κυβέρνηση οποιοδήποτε φιλοδώρημα ή άλλο ωφέ
λημα οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται μόνο 
αν ο υπάλληλος εκλέξει μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη 
ισχύος του περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) 
(Αρ. 2) Νόμου του 1992 να επιστρέψει στην Κυβέρνηση το 
φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα με τόκο όπως αναφέρεται στο 
εδάφιο αυτό. 

(2) Σε περίπτωση καθηγητή ο οποίος διορίστηκε ή ήθελε 
διοριστεί σε οργανισμό στον οποίο δε λειτουργεί σχέδιο 
συντάξεων όμοιο με το κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων, τα 
ωφελήματα αφυπηρέτησής του καταβάλλονται από την 
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας και με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 8Β που εκτίθενται στο άρθρο 4 του περί Συντάξεων 

37 του 1979 Καθηγητών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1979, όπως τροπο
61 του 1990. ποιήθηκε με το άρθρο 7 του περί Συντάξεων Καθηγητών 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 1990. 
(3) Στο παρόν άρθρο ο όρος 'οργανισμός' έχει την έννοια 

που του δίδεται με το εδάφιο (3) του άρθρου 8Β». 
4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το Τροποποίηση 

άρθρο 8Γ, του ακόλουθου νέου άρθρου 8Δ: του ^ O I K O 0 

Γ νόμου 
«Ωφελήματα 8Δ.—(1) Εάν καθηγητής, ο οποίος διορίστηκε ή ήθελε με την 
καθηγητών διοριστεί στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία πριν ή μετά προσθήκη 
με υπηρεσία Γ , e ' , , _ , t ' r

 Q * rr ν έ ο υ 

σε οργανισμό. τΤΙν έναρξη ισχύος του περί Συντάξεων Καθηγητών (Τρόπο άρθρου8Δ. 
ποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1992, είχε ή έχει προϋπηρεσία 
σε οργανισμό, η προϋπηρεσία αυτή λογίζεται ως συντάξιμη 
υπηρεσία για τον καθορισμό του μήκους υπηρεσίας που του . 
δίδει δικαίωμα σε ωφελήματα και για τον υπολογισμό των 
ωφελημάτων αφυπηρέτησης που θα δικαιούται να λάβει από 
την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας με βάση τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, είτε ο διορισμός του στη δημόσια εκπαι
δευτική υπηρεσία έγινε ή ήθελε γίνει αμέσως είτε μετά από 
διακοπή. Ο οργανισμός καταβάλλει στην Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου από τον 
οργανισμό ή μετά την έναρξη της ισχύος του περί Συντάξεων 
Καθηγητών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1992 
εφάπαξ ποσό ίσο με το ένα δωδέκατο των μηνιαίων συντά
ξιμων απολαβών του για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντά
ξιμης υπηρεσίας στον οργανισμό καθώς και το διπλάσιο 
τυχόν εισφορών που κατέβαλε ο υπάλληλος για τη μετα
βίβαση της σύνταξης στη χήρα και τα τέκνα του μαζί με 
τόκο πάνω σε όλα τα ποσά από την ημέρα της αποχώρησης 
μέχρι την ημέρα της καταβολής προς τέτοιο επιτόκιο όσο 
καθορίζει εκάστοτε ο Υπουργός Οικονομικών με βάση το 
εδάφιο (4) του άρθρου 28: 

Νοείται ότι αν στον υπάλληλο καταβλήθηκε από τον 
οργανισμό οποιοδήποτε ωφέλημα υπό μορφή φιλοδωρήματος 
ή εισφορών εργοδότη σε Ταμείο Προνοίας, οι διατάξεις του 
παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται μόνον αν ο υπάλληλος 
εκλέξει να καταβάλει στην Κυβέρνηση το ωφέλημα αυτό με 
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τόκο όπως αναφέρεται στο παρόν εδάφιο, οπότε ο οργανι
σμός δεν υποχρεούται στην καταβολή του εφάπαξ ποσού που 
αναφέρεται στο εδάφιο αυτό. 

(2) Στο παρόν άρθρο ο όρος 'οργανισμός* έχει την έννοια 
που του δίδεται με το εδάφιο (3) τουάρθρου 3R 

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και 
στην περίπτωση καθηγητή ο οποίος αφυπηρέτησε πριν από 
την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Συντάξεων Καθη
γητών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1992, στην 
περίπτωση όμως αυτή αναθεωρείται μόνο η ετήσια σύνταξη 
του από την πρώτη του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία 
αυτή.». 


