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ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ *Αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1970 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1970 εκδίδεται 

δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 1 τοΰ 1970 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΟ/ΗΟΝ ΤΟΥ 1967 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Συντάξεων Καθηγη- Συνοπτικός 
τών (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1970, θά άναγινώσκηται δε όμοΰ τίτλος. 
μετά τοΰ περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμου τοΰ 1967 (έν τοις έφε- 56τοθΐ967 
ξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος») και ό δασικός νόμος και 
ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οι περί Συντάξεων Καθη
γητών Νόμοι τοΰ 1967 και 1970. 

2. Το άρθρον 6 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : τροποηοίιιοΜ 
(α) Διά της προσθήκης τοΰ ακολούθου εδαφίου μετά το εδάφιον ™ΰ άρθρου 6 

τοΰ βα " 
νόμου. 

/•^\ . τοΰ βασικοί" 

«(2Α) Συντάξιμος υπηρεσία λογίζεται και οιαδήποτε 
περίοδος διακοπής υπηρεσίας μεταξύ της 1ης 'Απριλίου 
1955. και της 31ης Αυγούστου 1959, αμφοτέρων τών ημερο
μηνιών συμπεριλαμβανομένων, καθ' ήν καθηγητής δστις είχε 
προϋπηρεσίοη/ ήτις είναι συντάξιμος δυνάμει ετέρας διατά
ξεως τοΰ παρόντος άρθρου δέν είργάσθη ώς καθηγητής 
συνεπεία— 

(i) απολύσεως έκ της θέσεως του ή τερματισμού τώ ν υπη
ρεσιών του, ή 

(ii) ακυρώσεως της αδείας εξασκήσεως τοΰ επαγγέλματος 
του δυνάμει τοΰ τότε Ισχύοντος περί Μέσης Έκπαι- κ 169 
δεύσεως Νόμου, ή 44τοΰΐ9

,
39 

(iii) φυλακίσεως του, ή 
(iv) περιορισμού του εις άστυνομικόν σταθμόν ή κρατητή-

ptov, f\ 
(ν) απελάσεως του έκ Κύπρου, ή 

(Ο 
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(vi) προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του σχολείου 
μέσης εκπαιδεύσεως εις τό όποιον υπηρετεί, 

έάν 6 Υπουργός Οίκον ομικών ίκανοποιηθή δτι ή τοιαύτη 
διακοπή ώφέίλετο αποκλειστικώς είς πολιτικούς λόγους. 
Δια τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ό δρος «πολιτικοί 

λόγοι» σημαίνει πάντα λόγον άφορώντα είς τήν πραγμα
τικήν ή ύποτιθεμένην συμμετόχήν εις τίνα ή σύνδεσιν μετά τί
νος ομάδος ή οργανώσεως λογιζόμενης ύπό της τότε Κυβερ
νήσεως της 'Αποικίας της Κύπρου ώς προαγούσης πολιτικούς 
σκοπούς ή εις τήν πραγματικήν ή ύποτιθεμένην συμμετόχήν, 
αμέσως ή εμμέσως, είς ενεργείας λογιζομένας ύπό της τοι
αύτης Κυβερνήσεως ώς ύποκινουμένας έκ κινήτρων πολιτι
κών.». 

(β) Δια της αντικαταστάσεως τών λέξεων «εντός τριών μηνών 
άπό της ημερομηνίας δημοσιεύσεως της δοθείσης Γνωστο
ποιήσεως» είς τήν τελευταίαν πρότασιν του εδαφίου (4), 
(γραμμαί 4 και 5) διά τών λέξεων «ουχί άργότερον της 31ης 
Μαΐου 1970.». 

Ίροποποίησις 3 . Τό άρθρον 7 τού βασικού νόμου τροποποιείται διά της άντικα
iou<sp0pou7 χαστάσεως τών λέξεων «1ης Σεπτεμβρίου 1961» είς τήν δευτέραν έπι

φύλαξιν του εδαφίου (1) (γράμμα! 2 καί 3) διά τών λέξεων «6ης 
'Οκτωβρίου 1967.». 

ίου βασικού 
νόμου 

Μεταβατική 4. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 2/ 
οιάταξις. του· βασικού νόμου, καθηγητής ό όποιος άπουσίαζεν έκ Κύπρου καθ' 

δλην τήν περίοδον άπό της 6ης 'Οκτωβρίου 1967 μέχρι της 31ης Δε
κεμβρίου 1967, δύναται, εντός τριών μηνών άπό της δημοσιεύσεως 
του παρόντος Νόμου, νά άσκηση τό δικαίωμα εκλογής δπως κατα
βάλη τάς πληρωτέας είσφοράς δι' οιανδήποτε χρονικήν περίοδον συμ
πεπληρωμένων μηνών συνταξίμου υπηρεσίας πρό της 1ης Σεπτεμ
βρίου 1967. Έάν τοιούτος καθηγητής άπέθανεν ήδη, ή άποθάνη 
εντός της διά του παρόντος άρθρου καθοριζομένης -προθεσμίας χωρίς 
νά έχη ασκήσει τό δικαίωμα εκλογής, θεωρείται ώς άσκήσας τό τοι
ούτο δικαίωμα διά τό σύνολον της πρό της 1ης Σεπτεμβρίου 1967 
συνταξίμου υπηρεσίας του καί αί καταβλητέαι είσφοραί αφαιρούνται 
έκ του δυνάμει του άρθρου 13 του βασικοί) νόμου καταβλητέου είς 
τόν νόμιμον προσωπικόν άντιπρόσωπον αύτου φιλοδωρήματος. 


