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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Ά ρ . 1516 τής 4ης ΜΑΊΟΥ 1979 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1979 
εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 36 τοΟ 1979 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Στοιχειώδους Συνοπτικός 

Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1979 καΐ θά άναγινώ ^«Tigg 
σκηται όμόυ μετά του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου 21 τοϋ 1959 
(έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). 19 τοϋ 1967 

62 τοϋ 1968 
69τοϋ1970 
20 τοϋ 1971 
67 τοϋ 1973 
70 τοϋ 1975 
41 τοϋ 1976 
Έλλ. 
Κοιν. Ν. 
7 τοϋ 1962 

14τοϋ1962 
16τοϋ1962 

7 τοϋ 1963 
11 τοϋ 1963 

1 τοϋ 1964 
12 τοϋ 1964. 

2. Τό άρθρον 51 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακο
λούθως : 

(α) Δια τής εις τό τέλος του εδαφίου (1) αύτου προσθήκης 
τής ακολούθου νέας παραγράφου, τής είς τό τέλος τής παρα
γράφου (στ) αύτου τελείας άντικαθισταμένης διά άνω τελείας: 

«(ζ) οσάκις έν τω δημοσίω συμφέροντι ή άφυπηρέτησις αύτου 
γίνεται ίνα ούτος διορισθή είς όργανισμόν ώς προνοείται 
έν τω άρθρω 51 Β.»' 

(β) διά τής έν τω έδαφίω (2) αύτοΟ ένθέσεως, ευθύς μετά 
τήν λέξιν «τερματίζεται» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «ύπό 
του ΎττουργικοΟ Συμβουλίου»' 

(γ) διά τής έκ του εδαφίου (2) αύτου διαγραφής των λέξεων 
«ό Κυβερνήτης έν Συμβουλίω» (έβδομη γραμμή) καΐ τής αντι
καταστάσεως των διά των λέξεων «τό Ύπουργικόν Συμβού
λιον». 

Τροπο-

ποίησις 
τοϋ άρθρου 51 
τοϋ βασικοϋ 
νόμου. 

(615) 
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Μτσποίησις 3 . Τ ο ε δ ά φ ι ο ν (2) τοΰ Άρθρου 51Α τοΟ βασικού νόμου τροπο
!£&at»(ou ποιείται δ ια της εις το τέλος αυτού προσθήκης της ακολούθου νέας 
)pa>5iA π α ρ α γ ρ ά φ ο υ , της εις το τέλος της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (β) αύτοΟ τελείας 
βαπικοΟ άντικαθισταμένης δια άνω τελείας : 

OU. 

«(y) θα αύξάνηται καθ* οιονδήποτε ιτσσοστόν καθ' δν ήθελον 
τυχόν αύξηθη αϊ συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας άφυπη
ρετήσεως αύτου καΐ της ημερομηνίας καταβολής της επι
προσθέτου συντάξεως δυνάμει οιουδήποτε Νόμου προ
νοουντος περί αυξήσεως συντάξεων, ή δυνάμει οιουδήποτε 
διατάγματος τοΟ Υπουργικού Συμβουλίου προνοουντος περί 
τιμαριθμικής αυξήσεως των συντάξεων.». 

4. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της έν αύτω ένθέσεως, 
ευθύς μετά τό άρθρον 51 Α, του ακολούθου νέου άρθρου : 
«•ΛφίΛιηρέ 51 Β.—(1) Όσάκις διδάσκαλος, κατέχων συντάξιμον θέ
έπκει^νχ) σ ι ν κα '1 συ^7ΐλΠΡώο°:ζ συντάξιμον ύπηρεσίαν πέντε ή πε
δΐορισμοΟείή ρισσοτέρων ετών, ήθελεν υποβάλει αΐτησιν προς άφυπη
6ργοινισμ6ν.. ρέτησιν λόγω επικειμένου διορισμού του είς όργανισμόν, 

τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν όπως έπι
τρέπη τήν άφυπη ρέτησιν του προς τό δημόσιον συμφέρον, 
έν τοιαύτη δέ περιπτώσει τά ώφελήματα άφυπηρετήσεώς 
του καταβάλλονται ώς έν τοις έδαφίοις (2) και (3) ανα
φέρεται. 

(2) 'Εάν δ διδάσκαλος, κατά την άφυπηρέτησίν του, 
έχη συμπληρώσει συντάξιμον ύπηρεσίαν δέκα ή περισσο
τέρων ετών, ή σύνταξίς του θά καταβάλληται ευθύς ώς 
ούτος άφυπηρετήσει έκ του οργανισμού άλλ' έν πάση πε
ριπτώσει ρύχΐ άργότερον της συμπληρώσεως της ηλικίας 
των έξήκοντά ετών και νοουμένου δτι δέν άφυπηρετεΐ ή 
παραιτείται πρό της συμπληρώσεως της ηλικίας των 
πεντήκοντα πέντε ετών. Ή σύνταξίς του θά ΰπολογίζηται 
δυνάμει του άρθρου 46 καΐ επί των συνταξίμων απολαβών 
του κατά τήν ήμέραν της άφυπη ρετήσεώς του έκ της δη
μοσίας εκπαιδευτικής υπηρεσίας, άφου άσκηθη ύπό του 
■διδασκάλου ή είς τό άρθρον 57 αναφερομένη εκλογή, θά 
αύξάνηται δέ καθ' οιονδήποτε ποσοστόν καθ* δν ήθελον 
τυχόν αύξηθη αί συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας άφυ
πηρετήσεως αύτου καΐ της ημερομηνίας .καταβολής της 
συντάξεως δυνάμει οίουδήποτε Νόμου προνοουντος περί 
αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει οίουδήποτε διατάγματος 
του Υπουργικού Συμβουλίου προνοουντος περί τιμαριθμι
κής αυξήσεως των συντάξεων : 

Νοείται δτι έάν δ διδάσκαλος Ιχη ασκήσει τήν έν τη 
επιφυλάξει (ι) της παραγράφου (α) του άρθρου 16 τοΟ 
περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νό

Ι9τοθΐ967. μου του 1967 άναφερσμένην εκλογή ν, ή σύνταξίς του θά 
καταβάλληται ευθύς ώς ούτος άφυπηρετήσει έκ του ορ
γανισμού, άλλ* έν πάση περιπτώσει ουχί άργότερον της 
συμπληρώσεως της ηλικίας των πεντήκοντα πέντε ετών 
κα! νοουμένου δτι δέν άφυπηρετεΐ ή παραιτείται πρό της 
συμπληρώσεως της ηλικίας των πεντήκοντα ετών. 

(3) Έάν ό διδάσκαλος, κατά τήν άφυπηρέτησίν του, 
ίίχη συμπληρώσει συντάξιμον ύπηρεσίαν όλιγωτέραν των 
δέκα ετών άλλ* ουχί όλιγωτέραν των πέντε ετών, οδτος 
ανεξαρτήτως τών διατάξεων του άρθρου 48, λαμβάνει 
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αμέσως μετά τήν άφυπηρέτησίν του φιλοδώρημα μή υπερ
βαίνον τό έ'ν δωδέκατον των κατά τήν ήμερομηνίαν άφΰ
πηρετήσεως μηνιαίων συνταξίμων απολαβών αύτου δι* 
ε'καστον συμπεπληρωμένον μήνα υπηρεσίας. 

(4) ΕΙς περίπτωσιν καθ' ήν ό διδάσκαλος ήθελεν άφυπη
ρετήσει ή παραιτηθή έκ της θέσεως του είς τόν έν τη αίτή
σει του άναφερόμενον όργανισμόν προ της συμπληρώσεως 
της ηλικίας των πεντήκοντα πέντε ετών ή της ηλικίας τών 
πεντήκοντα ετών έάν ό διδάσκαλος έχη ασκήσει τήν έν 
τη επιφυλάξει (ι) της παραγράφου (α) του άρθρου 16 
τοΟ περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) 

19 τοθ 1967. Νόμου του 1967 άναφερομένην έκλογήν, είς ουδέν ωφέλημα 
άφυπηρετήσεως ούτος θά δικαιούται καΐ ουδέν τοιούτον 
ωφέλημα θα είναι πληρωτέον είς αυτόν. 

(5) Έάν ό διδάσκαλος είς τόν όποιον εφαρμόζεται τό 
εδάφιον (2) άσθενήση καθ* δν χρόνον ευρίσκεται έν τη 
υπηρεσία του οργανισμού, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, 
£άν ήθελεν Ίκανοποιηθή έξ ϊατρικής αποδείξεως ή εκθέ
σεως ύπό Κυβερνητικού 'Ιατροσυμβουλίου δτι ούτος, λόγω 
πνευματικής ή σωματικής άνικανότητος, δέν δύναται νά 
έκτελή τά καθήκοντα του έν τη θέσει του παρά τω δργα-
νισμώ και δτι ή τοιαύτη άνικανότης κατά πασαν πιθανό
νητα θά είναι μόνιμος, δύναται νά έπιτρέψη τήν είς αυτόν 
καταβολήν της συντάξεως αμέσως, έν τοιαύτη περιπτώσει 
δέ τό άρθρον 47 δέν θά έφαρμόζηται. 

(6) 'Εάν ό διδάσκαλος είς τόν όποιον εφαρμόζεται τό 
εδάφιον (2) άποβιώση καθ* οίονδήττοτε χρόνον καθ* δν 
ευρίσκεται έν τη υπηρεσία τοθ οργανισμού, καταβάλλεται 
εις τήν χήραν καΐ τά δικαιούμενα είς σύνταξιν τέκνα αύτου, 
έάν υπάρχουν, σύνταξις χήρας καΐ τέκνων, συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τοθ Μέρους VA τοθ παρόντος Νόμου, μή 
εφαρμοζόμενης τής πρώτης επιφυλάξεως τοθ εδαφίου (1) 
του άρθρου 62Ε. Ή χορηγητέα ε\ς τήν χήραν καΐ τά τέκνα 
του διδασκάλου σύνταξις αυξάνεται καθ' οίονδήποτε ποσο
στόν καθ* δν ήθελον τυχόν αύξηθη αϊ συντάξεις μεταξύ 
τής ημερομηνίας άφυπηρετήσεώς του καΐ της ημερομηνίας 
τοθ θανάτου του δυνάμει οίουδήποτε Νόμου προνοουντος 
περί αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει οίουδήποτε διατά
γματος του Υπουργικού Συμβουλίου προνοοΟντος περί 
τιμαριθμικής αυξήσεως τών συντάξΤεων. 

(7) 'Εάν ό διδάσκαλος άποβιώση καθ* οιονδήποτε 
χρόνον πρό τής συμπληρώσεως τής ηλικίας άφυπηρε
τήσεώς του έκ τοθ οργανισμού καΐ καθ* δν χρόνον ευρί
σκεται έν τη υπηρεσία του οργανισμού, χορηγείται έφ* 
άπαξ φιλοδώρημα είς τόν νόμιμον προσωπικόν άντιπρό
σωπον αύτου, μή υπερβαίνον τό έφ* όόπαξ επί της συντά
ξεως φιλοδώρημα είς τό όποιον θά έδικαιουτο κατά τήν 
άφυπηρέτησίν του έκ τής δημοσίας εκπαιδευτικής υπηρε
σίας. Τό έν λόγω φιλοδώρημα αυξάνεται καθ* οίονδή
ποτε ποσοοτόν καθ* δν ήθελον τυχόν αύξηθη αϊ συντάξεις 
μεταξύ τής ημερομηνίας άφυπηρετήσεώς του καΐ της 
ημερομηνίας τοθ θανάτου του δυνάμει οίουδήποτε Νόμου 
προνοοΟντος περί αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει οίουδή
ποτε διατάγματος τοθ Υπουργικοί) Συμβουλίου προνοουν
τος περί τιμαριθμικής αυξήσεως τών συντάξεων. 
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πσποίησις 
βαοιικοΰ 
ου δια 
σθήκης 

υ Μέρους 
καΐ νέου 

ρου 63. 

(8) 'Εάν εις διδασκάλισσαν εις την οποίαν εφαρμόζεται 
το εδάφιον (2) επιτροπή ύπό του οργανισμού εις τον 
όποιον διωρίσθη νά αφυπηρετήοη λόγω γάμου ή επικει
μένου γάμου ή\ τεκνογονίας αυτής ή λόγω υιοθεσίας ύπ' 
αύτης τέκνου, δύναται νά χορηγηθή εις αυτήν φιλοδώρημα 
συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 52. Τό εν λόγω 
φιλοδώρημα υπολογίζεται έπί των συνταξίμων απολαβών 
αυτής κατά τήν ήμερομηνίαν άφυπηρετήοεώς της έκ τής 
δημοσίας εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αυξάνεται δε καθ' 
οίονδήττοτε ποσοστόν καθ' δν ήθελον τυχόν αύξηθή αϊ συν
τάξεις μεταξύ τής ημερομηνίας άφυπηρετήσεώς της και 
τής ημερομηνίας καταβολής τοΰ φιλοδωρήματος δυνάμει 
οιουδήποτε Νόμου προνοουντος περί αυξήσεως συντάξεων 
ή δυνάμει οιουδήποτε διατάγματος του Υπουργικού Συμ
βουλίου προνοουντος περί τιμαριθμικής αυξήσεως των 
συντάξεων. 

(9) Έ ν τω παρόντι άρβρφ ό δρος «όργο:νισμός» ση
μαίνει οιονδήποτε δι' ειδικού νόμου ίδρυθέντα όργανισμόν 
δημοσίου δικαίου και οιανδήποτε αρχήν τοπικής διοική
σεως.». 

5. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια τής έν αύτώ ένθέσεως, 
ευθύς μετά τό άρθρον 621, του ακολούθου νέου Μέρους VB και νέου 
άρθρου 63 : 

«ΜΕΡΟΣ VB  Τ Ι Μ Α Ρ Ι Θ Μ Ι Κ Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
.Έξουσ(σι διό 63.—(1) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων των Μερών V και 
τιμσριθμιχήν VA του παρόντος Νόμου, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, 
α β ζ τ ^ ν . έφ' δσον υφίσταται και λειτουργεί σύστημα τιμαριθμικών 
κσΐ τρόπος αναπροσαρμογών τών μισθών, κέκτηται έξο^ ίαν δπως, 
καθορισμού διά διατάγματος δημοσιευομένου έν τή έπισήμω έφημερίδι 
σΰτων. τής Δημοκρατίας, καθορίζη εκάστοτε τό υψος της συνεπεία 

τής διακυμάνσεως του τιμαριθμικού δείκτου αυξήσεως εις 
τάς συντάξεις τάς καταβαλλόμενος εις συνταξιούχους 
διδασκάλους οι όποιοι άφυπηρέτησαν προ τής Ι ης * Ιανουα
ρίου του έτους, εντός τοΰ οποίου εκδίδεται τό διάταγμα, 
ή εις τάς συντάξεις εξαρτωμένων έκ διδασκάλων, ή συντα
ξιούχων, οί όποιοι απεβίωσαν πρό τής 1ης Ιανουαρίου 
του έν λόγω έτους. 

(2) Τό υψος τής τοιαύτης αυξήσεως θά καθορίζεται 
βάσει τής εκατοστιαίας αυξήσεως του μέσου δρου του 
τιμαριθμικού δείκτου του διαρρεύσαντος έ'τους έν συγκρί
σει προς τόν μέσον δρον του τιμαριθμικού δείκτου του 
αμέσως προηγουμένου αύτοΟ έ'τους καΐ θά άρχίση νά 
καταβάλλεται άπό τής πρώτης ημέρας του έτους εντός 
του οποίου εκδίδεται τό διάταγμα : 

Νοείται δτι εις περιπτώσεις άφυπηρέτήσεως ή θανάτου 
διαρκουντος του διαρρεύσαντος έ'τους θά λαμβάνηται ύπ* 
δψιν διά σκοπούς καθορισμού του ύψους τής τοιαύτης 
αυξήσεως τό τιμαριθμικόν επίδομα τό όποιον ελήφθη ύπ' 
δψιν κατά τόν ύπολογισμόν τής συντάξεως του συντα
ξιούχου διδασκάλου ή τής συντάξεως τών εξαρτωμένων. 

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
"διαρρεύσαν έτος' σημαίνει τό Ιτος τό όποιον έ'ληξε 

τήν προτεραίαν τής πρώτης ημέρας του £τους εντός 
του οποίου εκδίδεται τό διάταγμα* 
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'συνταζιαϋ/oc," σημαίνει πρόσωπον το όποιον κατά 
την ημερομηνία ν της δημοσιεύσεως του περί Στοιχε ιώ
δους Έκπαιοί:.ύσιως (Τροποποιητικού) Νόμου του 

■ •"Ι ;..;, ΐ9"/υ. 1979 είναι πολίτης της Δημοκρατ ίας και εις τό όποιον 
εχορηγήθη σύνταξις δυνάμει του π!ερί Στοιχε ιώδους 
Έ.κπαΐδι όοε&)ς Νόμου' 

'σύντυξις εξαρτωμένων ' οημαίνει ούνταξιν κατά 
βαλλυμινην δυνάμι ι του περί Στοιχειώδους Ε κ π α ι 
δεύσεως Νόμου εις την χήραν καΐ ή τά τέκνα απο
βιώσαντος συνταξιούχου ή αποβιώσαντος διδα
σκάλου' 

' τ ιμαριθμικός δείκτης* σημαίνει τον εκάστοτε εν 
ίσχύϊ Λείκιην Τηιών Λιανικής Πωλήσεως' 

' τ ιμαριθμικόν επίδομα* σημαίνει τό εκάστοτε κατα
βαλλόμενοι· τιμαριθμικόν επίδομα τό οποίον περιλαμ
βάνεται ι ίς τ ά ς συντάξιμους άπολαδάς.^ . 

<ι. (1) Μ<κ διδάσκαλος νυν (ν ι ή δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία Δικαίωμα· 
ύ όποιο·; δυνάμει της ί 'π ιφυλάξιως (ι) τής παραγράφου (α) του *νακλήσίως 
άρθρου Ιο too περί Στοιχε ιώδους Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς (Τροποποιητικού) ^φ^α^Γ 
Νόμου του 1967 ''.χει ασκήσει την εν αύτη άναφερσμένην εκλογήν δυνάμειιοί* 
δύναται, ί'ντύς τριών μηνών άιιΰ τής δημοσιεύσεως του παρόντος ftpOpou IG 
Νόμου :'ν τη έπισήμω ί'φημερίόι τής Δημοκρατίας , νά άνακαλέση τοϋ Νόμου 19 
τήν ρη(>! ϊσαν εκλογήν αύτου όΓ ΐ γ γ ρ ά φ ο υ «απευθυνόμενου προς τόν 
Γ< νικόν Λογιστήν. 

(2) 'Λιιό ι ή ς ημερομηνίας ι ή ς εν τω έοαφίω (1) αναφερομένης 
άνακλήυ. ως ό διδάσκαλος ύπάγρται εις πάσας τάς διατάξεις του 
βασικού νόμου ώς έάν ούτος νά μη εΐχεν ασκήσει την έν τω εδαφίου 
( Ι ) άνα»|>ερομένην εκλογήν. 

(3) Μας διδάσκαλος ύπυβαλών άνάκλησιν συμφώνως προς τό 
εδάφιον ( Ι ) λογίζεται , διά τους σκοπούς του άρθρου 62Θ του δασι
κού νόμου, ώς καθιστάμενος συντάξιμος ά π ό τής ημερομηνίας τής 
ανακλήσεως και, δύναται, έάν έπιΟυμή, νά άσκηση ανεκκλήτως 
δ ικαίωμα εκλογής δπως συμφώνως προς τό έν λ ό γ ω άρθρον κατα
βάλη τάς εν τω ρηθέντι άρθρο.) καθοριζόμενος είσφοράς δι* οιανδή
ποτε περίοδον συμπεπληρωμένων μηνών προηγουμένης συνταξίμου 
υπηρεσίας αύτου. 

(4) ΊΙ Ιν τω έδαφίω (3) αναφερομένη άσκησις δικαιώματος εκλο

γής καϊ καταβολή των εισφορών δύναται νά γίνη εντός τριών μηνών 
ι'πτό της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου έν τη έπισήμω έφημερίδι 
τής Δημοκρατίας . 

7. ( Ι ) Πάς διδάσκαλος νυν έν ιή δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία, Δικαίωμα 
ό όποιος δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 62Θ του βασικού νόμου Ανακλήσεως 
ε/ει ασκήσει εκλογήν δπως καταβάλη τάς πληρωτέας εισφοράς διά V** &α^Ρ 

προηγουμένην ϋπηρεσίαν δι* αφαιρέσεως έκ του έφ" ά π α ξ έιτ.1 τής καταβολής 
συντάξι ως φιλοδωρήματος κατά τόν χρόνον τής άφυπηρετήσεως ή είσφορώνδιά 
του θα \άτου δύναται, εντός τριών μηνών άπό τής δημοσιεύσεως του ΐφοηγου»μένην 
παρόντος Νόμου έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, νά άνα ύπΤ·Ρεσσν·' 
καλέση τήν ρηθεΐσαν έκλογήν αύτου δι* έγγραφου απευθυνόμενου 
προς τόν Γενικόν Λογιστήν, και δπως έκλέξη ανεκκλήτως δπως 
καταβολή τάς πληρωτέας εΙσφοράς αμέσως κατά τόν χρόνον τής 
ανακλήσεως, έν τοιαύτη δέ π» ριπτώσει αϊ είσφοραί. υπολογίζονται 
επί των συνταξίμων άπολαβώ\ ' του διδασκάλου κατά τήν Ιην Α π ρ ι 
λίου. 1967, μετά συνθέτου ετησίου τόκου προς τέσσαρα έπί τοις εκα
τόν αρχομένου ά π ό τής αυτής ημερομηνίας. 
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(2) Πάς διδάσκαλος νΰν εν τή δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία, 
ό όποιος δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 62Θ του δασικού* 
νόμου έχει ασκήσει έκλογήν δπως καταβολή τάς πληρωτέας είσφο^ 
ράς δια προηγουμένην υπηρεσίαν δι* αφαιρέσεως έκ του έφ* άπαξ 
έπι της συντάξεως φιλοδωρήματος κατά τόν χρόνον της άφυπηρε
τήσεως ή του θανάτου δύναται, εντός τριών μηνών άπο της δημο
σιεύσεως του παρόντος Νόμου έν τη έπισήμω έφηιμερίδι της Δημο
κρατίας, νά άνακαλέση τήν ρηθεΐσαν έκλογήν αύτοΰ δι ' έγγραφου 
απευθυνόμενου προς τόν Γενικόν Λογιστήν, κα ι δπως έκλέξη ανεκκλή
τως δπως καταδάλη τάς πληρωτέας εισφοράς αμέσως κατά τόν 
χρόνον της ανακλήσεως, έν τοιαύτη δε περιπτώσει αϊ είσφοραΐ υπο
λογίζονται έπι τών συνταξίμων απολαβών του διδασκάλου κατά τήν 
ήμερομηνίαν της αρχικής ασκήσεως της εκλογής διά καταδολήν είσ
φορών διά προηγουμένην υπηρεσίαν, μετά συνθέτου ετησίου τόκου 
προς τέσσαρα έπι τοΐς εκατόν αρχομένου από της ρηθείσης ημερο
μηνίας. 

"ΕΜσρξις 8.—(1) Ή 'ισχύς του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου λογίζεται ώς 
Ισχύος τοϋ άρξαμένη τήν Ιην Φεβρουαρίου, 1975. 
παρόντος 
Νόμου, (2) Ή ισχύς τών υπολοίπων άρθρων άρχεται άπό της δημοσιεύ

σεως του παρόντος Νόμου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 


