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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ *Αρ. 1704 της 17ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 
1981 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια

κής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Ά ρ . 38 τοΟ' 1981 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΝ 
. "Η Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νάμος θα άναφέρηται. ώς ό περί Στοιχειώδους Έκ- Συνοπτικός 
παιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόίμος του 1981 καΐ θα άνοτνινώ κτλος,'6β 
σκηται όμου μετά του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου (έν 21^001959 
τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό δασικός νόμος»). 19τοϋ 1967 

62 τοϋ 1968 
69τοϋ1970 
20 τοϋ 1971 
67 τοϋ 1973 
70 τοϋ 1975 
41 τοϋ1976 
36 τοϋ 1979. 

2. Το άρθρον 46 του βασικού νόμου (ώς τούτο εκτίθεται εις το Άντικα
άρθρον 3 του περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) τάστασις 
Νόμου του 1967) διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου ^ τ 5 ^ 0 " 
άρθρου: βασικοΰ 
«Σύνταξιςκσΐ 46.—(11) Τηρουμένων των διατάξεων τοΟ παρόντος Με νΉ100· 
συντελεστής. ρ0Ος^ ε | ς πάντα δυδάσκαλον του οποίου ό 'μόνιμος διορι τρυ 

σμός έπεκυρώθήι και ό όποιος έχει συμπληρώσει συντά
ξιμον ύπηρεσίαν δέκα ή περισσοτέρων ετών χορηγείται 
επί τη άφυπηρετήσει του ετησία σύνταξις έπί τη. βάσει 
συντελεστού ενός έξακοσιοστοΟ έξηικοστου του κατά τήν 
ήμερομηνίαν άφυπηρετήσεως μισθού του δι* εκαστον συμ
πεπληρωμένον μήνα υπηρεσίας: 

Νοείται δτι σύνταξις χορηγούμενη! εις δυδάσκαλον δυνά
μει του παρόντος Μέρους δέν δύνοτται νά ύπερβαίνη τά 
δύο τρίτα του ανωτάτου μισθού τον όποιον εισέπραξε καθ* 
οιονδήποτε χρόνον διαρκούσης τής υπηρεσίας του: 

Νοείται περαιτέρω ότι, εις περίπτωσιν άφυπηιρετήσεως 
διδασκάλου τήν προτεραίαν της ημερομηνίας παροχής αυ
ξήσεως του τιμαριθμικού επιδόματος έπί του βασικού μι
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σθου, αϊ συντάξιμοι απόλαβα! αύτου" αυξάνονται αναλό
γως, λαμβανομένης ύπ* δψιν της τοιαύτης τιμαριθμικής 
αυξήσεως: 

Νοείται ετι περαιτέρω δτι ό μισθός διδασκάλου ό όποιος 
ήσκησε δικαίωμα εκλογής δυνάμει τής επιφυλάξεως (ι) 

ΐ9τοϋΐ967. της παραγράφου (α) του άρθρου 16 του περί Στοιχειώ
δους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1967 
μειουται κατά εξ 'κα! εν τέταρτον τοις εκατόν δια τον 
ύπολογισμόν τής συντάξεως αύτου. 

(2) Έν περιπτώσει καθ'' ην ό μισθός του διδασκάλου 
ευρίσκεται έπί κλίμακος ,καί ό διδάσκαλος μέχρι τής 
ημερομηνίας άφυπηρετήσεώς του £χει κερδίσει μέρος τής 
επομένης ετησίας προσαυξήσεως τής κλίιμακός του, αϊ 
συντάξιμοι απόλαβα! αύτου λογίζονται ώς ηύξημέναι 
κατά τόσα δωδέκατα του ποσού τής τοιαύτης προσαυξή
σεως δσοι είναι ol μήνες κατά τους οποίους υπηρέτησε 
μετά την χορήγησιν τής τελευταίας προσαυξήσεως του: 

Νοείται δτι εις περίπτωσιν διδασκάλου δστις άφυπηρετεΐ 
εντός δύο ετών άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως τής Ισχύος 

38τοϋΐ98ΐ. του περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 1981, κα! δστις μέχρι τής ημερομηνίας άφυπη
ρετήσεώς του θά εχη κερδίσει ουχί όλιγώτερον του ήίμί
σεος τής επομένης ετησίας προσαυξήσεως τής κλίμακας 
του, αϊ συντάξιμοι απόλαβα! αύτοΟ λογίζονται ώς ηύξη
μέναι δι* ολοκλήρου τοΟ ποσού τής τοιαύτης προσαυξή
σεως.». 

Τροποποίησις 3. Το εδάφιον (2) του άρθρου 48 του βασικού νόιμου τροποποιεΐ
τοθ εδαφίου τ α ι ο ι α της | ξ αύτου διαγραφής των λέξεων «ύπό του Υπουργικού 
αρθρο^β Συμβουλίου». 
τοϋ βασικοΰ 
νόμου. 

Τροποποίησις 4. Το άρθίρον 49 του βασικού νόμου (ώς τούτο εκτίθεται εις το 
τοΰ άρθρου άρθίρον 6 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) 
49του^ Νόμου του 1967) τροποποιείται ώς ακολούθως: 
νόμου. (α) Διά τής έκ τής παραγράφου (β) τοΟ εδαφίου (1) αύτου δια
19 τοΰ 1967. γραφής τής λέξεως «αμέσως» (τρίτη1 γραμμή) και τής αντικατα

στάσεως της διά των λέξεων «, είτε αμέσως είτε κατόπιν διακοπής,»' 
(β) διά τής διαγραφής τής παραγράφου (γ), του εδαφίου (1) 

αύτου και τής αντικαταστάσεως της διά τής ακολούθου παραγρά
φου: 

«(γ) υπηρεσία ή όποια θά ήδύνατο νά λογισθή ώς συντάξιμος 
δυνάμει τοΰ περ! Συντάξεων Νόμου,, των περ! Συντάξεων 
Καθηγητών Νόμων του 1967 εως 1979, ή.οιουδήποτε άλλου 
νόμου διέποντος την χορήγησιν συντάξεως έκ τοΟ Παγίου 
Ταμείου τής Δημοκρατίας, εάν ή τοιαύτη ύπηιρεσία προη
γήται, είτε αμέσως είτε κατόπιν διακοπής, συνταξίμου ύπη,
,ρεσίας δυνάμει του παρόντος Νόμου ή διακόπτη τοιαύτην 
ύπηιρεσίαν ή έάν ή τοιαύτη ύπηιρεσία διεκόπη ή διακόπτε
ται λόγω φοιτήσεως έν Κύπρω ε!ς τό Διδασκαλικόν Κολ
λέγιον ή την Παιδαγωγικήν Άίκαδηιμίαν.»' κα! 

(γ) διά τής διαγραφής του εδαφίου (2) αύτου κα! τής άντικα
■^χστάσεώς του διά του ακολούθου εδαφίου: 

«(2) Ουδεμία περίοδος απουσίας διδασκάλου έπ' αδεία άνευ 
απολαβών λογίζεται ώς συντάξιμος ύπηιρεσία έκτος έάν ή 
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τοιαύτη; άδεια είναι εκπαιδευτική άδεια ή οποία παρεχω
ρήθη, όπό της αρμοδίας αρχής και συμφώνως προς τους 
εκάστοτε εν ίσχύΐ κανονισμούς τους διέποντας τήν χορή
γησιν τοιαύτης εκπαιδευτικής άδειας ή είναι άδεια ή οποία 
παρεχωρήθη, τή έγκρίσει τοΟ Υπουργικού Συμβουλίου προς 
το συμφέρον της εκπαιδεύσεως ή διά σκοπούς δηιμοσίας 
πολιτικής.». 

5. Το άρθρον 50 του δασικού νόιμου διαγράφεται καΐ άντικαθί Άντικατά
σταται διά του ακολούθου άρθ,ρου: στ^<'α 

Γ r του άρθρου 
«Άναγνώρισις 50.—(!ΐ) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) 5 0 τ ο ° 
προηγουμένης κ α 1 ( 3 y έ α ν ο ι ο α σ , κ α , λ ο ς ύπηίρετήσας δι' οίανδήποτε πε β?σικο° 
υπηρεσίας. » c i '» « * ·\ Λ __Ϊ. <t ' Α νόμου. 

ριοδον εγκατελειψεν ή εγκατάλειψη τήν δηιμοσιαν εκπαι
δευτικήν ύπηρεσίαν δι' οιονδήποτε λόγον άνευ τής χορη
γήσεως οίουδήποτε ώφ&λήιματος δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, ακολούθως δε έπαναδιωρίσθη ή ήθελεν έπαναδιο
ρισθή ε'ις τήν δηιμοσιαν έκπαιδευτικήν ύπηρεσίαν καΐ υπη
ρέτηση διά περίοδον ουχί όλιγωτέραν των πέντε ετών, 
άφυπηρετήση δε τελικώς εις οίανδήποτε περίπτωσιν καθ* 
ή ν δικαιούται είς σύνταξιν δυνάμει του άρθρου 51, ή 
προηγουμένη υπηρεσία αύτοΟ λαμβάνεται 6.π* δψιν διά τον 
ύπολογισμόν τής συντάξεως του έπί τη τελική άφυπηίρε
τήσει του: 

Νοείται δτι εάν είς τον διδάσκαλον έχορηγήθη φιλο
δώρηίμα δυνάμει οίουδήποτε άλλου νόμου ή οίουδήποτε 
κανονισμοί) άναφορικώς προς τήν προηγουμένην ύπηιοε

 σίαν του, αϊ διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμό
ζονται μόνον εάν ό διδάσκαλος έκλέξη νά έπιοτρέψη τό 
οϋτω χορηγηθέν είς αυτόν φιλοδώρημα ευθύς μετά τον 
έπαναδιορισμόν του ή εντός τριών μηνών άπό της ημε
ρομηνίας ενάρξεως τής ισχύος του περί Στοιχειώδους 

_ Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1981. 38τοϋΐ98ΐ. 
(2) Έάν διδάσκαλος άφυπηίρετήσας δυνάμει τής παρα

γράφου (β), (γ) ή (δ) τοΟ εδαφίου (1) του άρθρου 51 
έπαναδυωρίσθη ή ήθελεν έπανάδιορισθή είς τήν δηιμοσίαν 
έκπαιδευτικήν ύπηρεσίαν και υπηρέτηση διά περίοδον 
ουχί όλιγωτέραν των πέντε ετών, άφυπηρετήση δε τελι
κώς £ίς οιονδήποτε περίπτωσιν καθ* ην δικαιούται εις 
σύνταξιν δυνάμει του έν λόγω άρθ,ρου, ή προηγουμένη 
υπηρεσία αύτοϋ δύναται νά ληφθή ύπ* δψιν διά τόν ύπο
λογισμόν τής συντάξεως του έπί τή τελική άφυπηρετήσει 
του νοουμένου δτι οδτος ήθελεν ειδοποιήσει εγγράφως 
τόν Γενικόν Λογιστήν ευθύς μετά τόν έπαναδιορισμόν του 
ή εντός τριών μηνών άπό τής ήιμεροιμηνίας ενάρξεως τής 
ισχύος του' περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροπο
ποιητικού) Νόμου του 1981 δτι— 38τοθΐ98ΐ. 

(ι) αναλαμβάνει δπως έπιστρέψη αμέσως οιονδήποτε 
φιλοδώρημα χορηγηθέν είς αυτόν δυνάμει του άρ
θρου 48' ή 

(ιι) συγκατατίθεται .δπως ή καταβολή οιασδήποτε χορη
γηθείσης ετησίας συντάξεως διακοπή άπό τής ημερο
μηνίας του επαναδιορισμού του και οιονδήποτε πλη
ρωθέν είς αυτόν έφ' άπαξ έπί τής συντάξεως φιλο
δώρηίμα έπιστραφή ύπ' αύτοΟ αμέσως, έν τοιαύτη δέ 
περιπτώσει οιαδήποτε προστεθείσα περίοδος ύπηρε
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οίας δεν λαμβάνεται ύπ' δψιν κατά τον ύπολογισιμόν 
της συντάξεως και του φιλοδωρήματος των κατα
βλητέων έπί τη τελική άφυπηιρετήσει του: 

Νοείται δτι είς περίπτωσιν ιμή ειδοποιήσεως ύπό του 
διδασκάλου περί συγκαταθέσεώς του ώς π;ρονοεΐται είς 
τήν ύποπαράγραφον (it) ανωτέρω, οίαδήποτε πρόσθετος 
ετησία σύνταξις χορηγηθείσα δυνάμει του άρθρου 47 ή 
τοΟ άρθρου 54 αφαιρείται έκ της συντάξεως ευθύς ώς 
οδτος έπαναδιορισθη, ή αφαιρετέα δε δυνάμει της παρού
σης επιφυλάξεως σύνταξις εΐναι εκείνη; ή οποία κατεβάλ
λετο εις αυτόν κατά την ήμερομηνίαν του επαναδιορισμού 
του. 

(3) 'Εάν διδασκάλισσα άφυπηρετήσασα δυνάμει της 
επιφυλάξεως (β) ι του εδαφίου (!ΐ) του άρθρου 53 έπανα
διωρίσθη ή ήθελεν έπαναδιορισθη είς τήν δηιμοσίαν έκπαι
δευτί'κήν ύπηρεσίαν και υπηρέτηση διά περίοδον ουχί 
όλιγωτέραν των πέντε έτών„ άφυπηιρετήση δέ τελικώς είς 
οιανδήποτε περίπτωσιν xodGf ην δικαιούται είς σύνταξιν 
δυνάμει τοΟ άρθρου 51', ή προηγουμένη; υπηρεσία αύτης 
δύναται νά ληφθη* ύπ' δψιν διά τόν ύπολογισιμόν της συν
τάξεως της έπί τη τελική άφυπηιρετήσει της νοουμένου 
δτι αυτή! ήθελεν ειδοποιήσει εγγράφως τόν Γενικόν ΛογΙ
στήν ευθύς μετά τόν έπαναδιορισμόν της ή εντός τριών 
.μηνών άπό της ημερομηνίας της ενάρξεως της Ισχύος του 

38τοΰΐ98ΐ. περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (ΠΠροποποιητικου) 
Νόμου του 1981 δτι αναλαμβάνει δπως έπιστρέψη οιον
δήποτε φιλοδώρηιμα χορηγηθέν είς αυτήν δυνάμει του 
άρθρου 52. 

(4) Έάν διδάσκαλος άφυπηιρετήσας δυνάμει της πα
ραγράφου (ζ)! του άρθρου 51 έπαναδιορισθη είς τήν δη
μόσιον έκπαιδευτικήν ύπηρεσίαν καί υπηρέτηση διά πε
ρίοδον ουχί όλιγωτέραν των πέντε ετών, άφυπηιρετήση δέ 
τελικώς είς οιανδήποτε περίπτωσιν καθ* ήν δικαιούται είς 
σύνταξιν δυνάμει τοΟ έν λόγω άρθρου, ή προηιγουμένηι 
ύπηιρεσία αύτου (δύναται νά ληφθη ύπ* δψιν διά τόν ΰπο
λογισμόν της συντάξεως του έπί τη τελική άφυπηιρετήσει 
του νοουμένου δτι οδτος ήθελεν ειδοποιήσει εγγράφως 
τόν Γενικόν Λογιστήν ευθύς μετά τόν έπαναδιορισμόν του 
δτι αναλαμβάνει δπως έπιστρέψη οιονδήποτε φιλοδώρηιμα 
χορηγηθέν εις αυτόν δυνάμει τοΟ εδαφίου (3) του άρ
θρου 51Β ή δτι συγκατατίθεται δπως ή καταβολή οιασ
δήποτε έτηίσίας συντάξεως χορηγηθείσης δυνάμει τοΟ εδα
φίου (5) του έν λόγω άρθρου διακοπή άπό της ή,μεοο
μηνίας τοΟ επαναδιορισμού του καί δπως οίονδήποτε πλη
,ρωθέν είς αυτόν φιλοδώρηιμα δυνάμει του αύτου εδαφίου. 

," έπιστραφη ύπ* αύτου* αμέσως. 

(5) Ή δυνάμει του παρόντος άρθρου επιστροφή οιου
δήποτε ποσού γίνεται μεθΓ άπλου τόκου, προς τοσούτον 
έπιτόκιον δσον δ Υπουργός Οίκονρμικών ήθελεν εκά
στοτε καθορίσει, υπολογιζόμενου άπό της ή,μερομηνίας 
καθ* ήν τούτο εΤχε καταβληθη μέχρι της ήίμερομη,νίας της 
επιστροφής ολοκλήρου τοΟ ποσού. Ό χρόνος καί δ 
τρόπος της επιστροφής καθορίζονται ύπό τοΟ Υπουργού 
Οικονομικών. 
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θως: 

(6); Έάν ό διδάσκαλος εις τον όποιον αναφέρεται το 
εδάφιον (1), (2), (3) ή (4) τοα παρόντος άρθρου πλην 
της επιφυλάξεως του εδαφίου (2), άποβιώση καθ' οιον
δήποτε χρόνογ μετά τόν επαναδιορισμό ν του,, ή προηγου
μένη' ύπη.ρεσία του λαμβάνεται ύπ* δψιν δια τόν ύπολο
γισμόν της συντάξεως χήρας και τέκνων και του έφ* άπαξ 
φιλοδωρήματος του καταβλητέου εις τόν νόμιμον προσω
πικόν άντιπρόσωπον αυτού, του εις τά ώς άνω εδάφια 
δρου περί συμπληιρώσεως πενταετούς υπηρεσίας μή λαμ
βανομένου ύπ* δψιν.». 

6. Το άρθρον 51 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς άκολού Γροποποίησις 
' τοΰ άρθρου 

51 του 
(α); Διά της εκ της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού βασικού 

διαγραφής τών λέξεων «του Κυβερνήτου έν Συμβουλίω» (δευτέ,ρα νόμου. 
γραμμή); καΐ της αντικαταστάσεως των δια τών λέξεων «του 
Υπουργού Οικονομικών, έν συνεννοήσει μετά του Υπουργού 
Παιδείας,»' και 

(β); διά της εις το τέλος του εδαφίου (ιΐ); αύτοΰ προσθήκης της 
ακολούθου νέας παραγράφου, της είς το τέλος της παραγράφου 
(ζ) αύτου τελείας άντικαθισταμένηις διά άνω τελείας: 
«(ηι) είς περίπτωσιν οικειοθελούς προώρου άφυπηρετήσεως ώς 

προνοείται έν τω άρθρω 5ΤΓ.». 
7. Τό άρθρον 51Β τού βασικού νόμου (ώς τούτο εκτίθεται είς το τροποποίηση 

άρθρον 4 τού περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) τοΰ άρθρου 
Νόμου τού 1979) τροποποιείται ώς ακολούθως: 5ΐΒτου 

(α) Διά της έκ τού εδαφίου (2), αυτού διαγραφής τών λέξεων νόμου. 
«τών έξήκοντά ετών και νοουμένου δτι δεν άφυπήρετεΐ ή παραι 36τοθΐ979. 
τεΐται προ της συμπληρώσεως της ηλικίας τών πεντήκοντα πέντε 
ετών» (Μκτηι, έβδομη και ογδόη; γραμμαί)' και της αντικαταστά
σεως των διά τών λέξεων «τών πεντήκοντα πέντε ετών και νοου
μένου δτι δεν άφυπηιρετεΐ ή παραιτείται προ της συμπληιρώσεως 
της ηλικίας τών τεσσαράκοντα πέντε ετών.»' 

(β)| διά της εκ τοΰ εδαφίου (2)1 διαγραφής της επιφυλάξεως 
αυτού* και 

(γ) διά της έκ τού εδαφίου (4) αυτού διαγραφής τών λέξεων 
«τών πεντήκοντα πέντε ετών» (τετάρτη γραμμή) και τής αντικα
ταστάσεως των διά τών λέξεων «τών τεσσαράκοντα πέντε ετών». 
8. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της έν αύτώ ένθέσεως, Τροποποίησις 

εύθυς μετά τό άρθρον 51 Β, τοΰ ακολούθου νέου άρθρου: τοϋβασικοϋ 
«Οικειοθελής 51 Π— (Ί)ί(α) Όσάκις διδάσκαλος,, κατέχων συντάξιμον διά^ς 
άφυ̂ τηρέ θέσιν και συμπληρώσας συντάξιμον ύπηρεσίαν δέκα ή προσθήκης 
τησις. περισσοτέρων ετών και ήλικίαν ουχί μικροτέ,ραν τών τεσ νέου 

σαράκοντα πέντε ετών, ήίθελεν υποβάλει αίτησιν διά πρό fir*0" 
ωιρον άφυπηρέτησιν έκ της υπηρεσίας,, ό Υπουργός Οικο
νομικών, έν συνεννοήσει μετά τοΰ' Υπουργού Παιδείας, 
δύναται νά έπιτρέψη την άφυπηιρέτησίν του. Έ ν τοιαύτη 
περιπτώσει ή σύνταξίς του παγοποιεΐται και καταβάλ
λεται ευθύς ώς ούτος συμπλήρωση την ήλικίαν τών πεν
τήκοντα πέντε ετών. Ή σύνταξίς του θά όπολογίζηται 
δυνάμει τού άρθρου 46 και επί τών συνταξίμων απολαβών 
του κατά την ήμε,ρομηνίαν της προώρου άφυπηιρετήσεώς 
του, άφοΰ άσκηθή ύπ' αύτοΰ ή είς τό άρθρον 57 αναφε
ρομένη εκλογή, θά αύξάνη,ται δέ καθ' οιονδήποτε ποσο
στόν καθ* δν αϊ συντάξεις, μεταξύ της ημερομηνίας άφυ
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πηρετήσεώς του ικαί της ημερομηνίας καταβολής της συν
τάξεως^ ήθελον τυχόν αύξηθή δυνάμει οιουδήποτε Νόμου 
προνοουντος περί αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει οιου
δήποτε διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου προ
νοουντος περί τιμαριθμικής αυξήσεως τών συντάξεων.. 

(β) Όσάκις διδάσκαλος, δστις κατέχει συντάξιμον 
θέσιν άλλα δεν ικανοποιεί τους άλλους δρους τής παρα
γράφου (α) του παρόντος εδαφίου έχει όμως συντάξιμον 
ύπηρεσίαν ουχί όλιγωτέραν τών πέντε ετών, παραιτήται 
τής θέσεως του κατόπιν άδειας τής Επιτροπής 'Εκπαι
δευτικής Ύπηιρεσίας,, οδτος λαμβάνει αμέσως μετά τήν 
παραίτησίν του φιλοδώρημα ίσον προς το εν δωδέκατον 
τών κατά τήν ήμερομη,νίαν παραιτήσεως μηνιαίων συντα
ξίμων απολαβών αύτου δι ' εκαστον συμπεπληρωμένον 
μήνα υπηρεσίας' 

(2) Έν περιπτώσει αρνήσεως του Υπουργού Οικονο
μικών νά έπιτρέψη τήν πρόωρον άφυπηρέτησιν διδασκά
λου τινός συμφώνως προς τάς διατάξεις τής παραγρά
φου (α) του εδαφίου (1)| ή έν περιπτώσει αρνήσεως τής 
'Επιτροπής 'Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας νά άποδεχθή τήν 
παραίτησίν διδασκάλου τινός συμ<|>ώνως προς τάς διατά
ξεις τής παραγράφου (β)! του εδαφίου (1), ή τοιαύτη 
άρνησις δέον νά εΐναι δεόντως ήτιολογημένηι. 

(3)ι Έάν ό διδάσκαλος είς τον όποιον εφαρμόζεται ή 
παράγραφος (α) του εδαφίου (Ί) : άσθενήση καθ' οιον
δήποτε χρόνον προ τής συμπληρώσεως τής ηλικίας τών 
πεντήκοντα πέντε ετών, ό Υπουργός Οικονομικών,, έάν 
ίκανοποιηθή εξ 'ιατρικής έκιθ'έσεως ύπό Κυβερνητικού ' Ι α 
τροσυμβουλίου δτι οδτος υποφέρει άπό σωματικήν ή πνευ
ματική ν άναπηρίαν ή οποία είναι κατά πασαν πιθανότητα 
μόνιμος και ή οποία είναι τοιαύτης φύσεως ώστε νά μη 
δύναται οδτος νά άσκηση οιονδήποτε επάγγελμα, δύνα
τα ι νά έπιτρέψη τήν είς αυτόν καταβολήν τής συντάξεως 
αμέσως, >έν τοιαύτη δε περιπτώσει το άρθρον 47 δεν θά 
έφαρμόζηιται. Ή ούτω καταβαλλομένη εις αυτόν σύντα
ξις αυξάνεται καθ' οίονίδήποτε ποσοστόν καθ* δν αϊ συν
τάξεις, .μεταξύ τής ημερομηνίας άφυπηρετήσεώς του και 
τής ημερομηνίας του θανάτου του,, ήθελον τυχόν αύξηθή 
δυνάμει οιουδήποτε Νόμου προνοοΰντος περί αυξήσεως 
συντάξεων ή δυνάμει οιουδήποτε διατάγματος του Υπουρ
γ ικού Συμβουλίου προνοοΰντος περί τιμαριθμικής αυξή
σεως τών συντάξεων. 

(,4) 'Εάν ό διδάσκαλος εις τον όποιον εφαρμόζεται ή 
παράγραφος (α) τοΟ εδαφίου (1) άποβιώση καθ* οιον
δήποτε χρόνον προ τής συμπληρώσεως τής ηλικίας τών 
πεντήκοντα πέντε ετών, καταβάλλεται εις τήν χήραν και 
τά δικαιούμενα είς σύνταξιν τέκνα αύτου, εάν υπάρχουν, 
σύνταξις χήρας και τέκνων, συμφώνως προς τάς διατά
ξεις του Μέρους VA του παρόντος Νό,μου, μη εφαρμο
ζόμενης τής πρώτη;ς επιφυλάξεως του εδαφίου (Ί)

! του 
άρθρου 62.Ε., Ή ούτω .καταβαλλομένη; είς τήν χήραν και 
τά τέκνα του διδασκάλου σύνταξις αυξάνεται καθ' οιον
δήποτε ποσοστόν καθ? δν αϊ συντάξεις, μεταξύ τής ημε
ρομηνίας άφυπηρετήσεώς του και τής ημερομηνίας του 
θανάτου του, ήθελον τυχόν αύξηθή δυνάμει οιουδήποτε 
Νόμου προνοούντος περί αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει 
οιουδήποτε διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου 
προνοουντος περί τιμαριθμικής αυξήσεως τών συντάξεων. 
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(5); Έ ά ν ό δ ιδάσκαλος εις τον όποιον ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι ή 
παράγραφος (α)< του εδαφίου (1) ι άποβιώση καθ

1
' οιον

δήποτε χρόνον προ της συμπληιρώσεως της η λ ι κ ί α ς των 
πεντήκοντα πέντε ετών, χ ο ρ η γ ε ί τ α ι έφ' ά π α ξ φιλοδώρημα 
ε ις τον νόμιμον προσωπικόν άντ ιπρόσωπον αυτού, ίσον 
προς τ ο έφ' ά π α ξ έπ ι τ η ς συντάξεως φιλοδώρημα ε ις τ ο 
δττοΐον θά έδ ι κα ιουτο κ α τ ά τήν πρόωρον άφυπηρέτησίν 
του. Το έν λ ό γ ω φ ιλοδώρημα α υ ξ ά ν ε τ α ι καθ* οιονδήποτε 
ποσοστόν καθ ' δν α ϊ συντάξε ις , μ ε τ α ξ ύ της ή^μερομηνίας 
άφυπηρετήσεώς του κα ΐ της ημερομην ίας τ ο υ θανάτου 
του , ήθελον τυχόν αύξηθή δυνάμε ι οιουδήποτε Νόμου 
προνοοΟντος περί αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμε ι οιου

δήποτε δ ιοπάγματος του Υ π ο υ ρ γ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ προ

νοοΰντος περί τ ι μ α ρ ι θ μ ι κ ή ς αυξήσεως τών συντάξεων. 
(6) (<χ), Έ ά ν ό δ ι δ ά σ κ α λ ο ς ε'ις τον όποιον εφαρμό

ζ ε τ α ι το εδάφιον (.1), έπαναδιορισθή ε ις τήν δημο

σ ίαν έκπα ιδευτ ι κήν ύπηρεσίαν προ της καταβολής οιασ

δήποτε συντάξεως καΐ άφυπηρετήση τ ε λ ι κ ώ ς εις οιανδή

ποτε περίπτωσιν κ α θ ' ήν δ ι κ α ι ο ύ τ α ι είς σύνταξ ιν δυνάμε ι 
του άρθρου 51 , ή προηγουμένη υπηρεσία αύτου,, έάν οδτος 
έπιιθυμή, λ α μ β ά ν ε τ α ι ύπ' όψιν δ ι ά τον ύπολογ ιαμόν της 
συντάξεως του έπι τή τ ε λ ι κ ή άφυπηρετήσε ι του , νοου^ 
μένου δ τ ι ή αμέσως προ της άφυπη,ρετήσεως περίοδος της 
υπηρεσίας του δεν ε ί να ι ό λ ι γ ω τ έ ρ α τών πέντε ετών κα ΐ 
δ τ ι οδτος αμέσως μ ε τ ά τον έπαναδ ιορ ισμόν έπέλεξεν 
δπως έπιστρέιμη οιονδήποτε φ ιλοδώρημα χορηγηθέν είς 
αυτόν δυνάμε ι της παραγράφου (β) του εδαφ ίου (.1) : 

Ν ο ε ί τ α ι δ τ ι έάν ό δ ιδάσκαλος , ό όποιος ε ξ έ λ ε ξ ε ν ά 
έπιστρέψη το φ ι λ ο δ ώ ρ η μ α άποβιώση κ α θ ' οιονδήποτε 
χρόνον μ ε τ ά τον έπαναδιορ ισμόν του ή προηγουμένη; 
υπηρεσία του λ α μ β ά ν ε τ α ι ύπ' δψιν δ ιά τον ύπολογ ιαμόν 
της συντάξεως χήρας κ α ι τ έκνων κ α ι τ ο υ έφ·' ά π α ξ φ ιλο 

δωρήματος τοΟ κ α τ α β λ η τ έ ο υ ε ίς τόν νόμιμον προσωπικόν 
άντιπρόσωπον αύτου , τ ο υ έν τ ω παρόντ ι έδαφίω δρου 
περί συμπληιρώσεως πενταετούς υπηρεσίας μ η λαμβανο

μένου ύπ' δψιν. 
(β ) | Ή δυνάμε ι τοΟ παρόντος εδαφ ίου επιστροφή φιλο

δωρήματος γ ί ν ε τ α ι μεθ* άπλου τόκου , προς τοσούτον επι

τ ό κ ι ο ν δσον ό Υ π ο υ ρ γ ό ς Οικονομ ικών ήθελεν ε κ ά σ τ ο τ ε 
καθορ ίσε ι , υπολογ ι ζόμενου άπό της ημερομην ίας καθ

1
' ήν 

τούτο ε ίχε καταβληιθή μ έ χ ρ ι τ η ς ημερομην ίας τ η ς επι 

στροφής ο λ ο κ λ ή ρ ο υ τ ο υ ποσού.
 e

O χρόνος κ α ι ό τρόπος 
της επιστροφής καθορ ί ζον τα ι ύπό του 'Υπουργού Οικο 

νομικών. 
(7) Έ ά ν ό δ ιδάσκαλος είς τόν όποιον ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι ή 

παράγραφος ( α ) του εδαφ ίου ( j l ) ; ιέποη/αδιοριοίθη ή έπα

ναπροσληφθή ε ίς οιανδήποτε ύπηρεσίαν της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς 
μ ε τ ά τήν συμπλή,ρωσιν της η λ ι κ ί α ς τών πεντήκοντα πέντε 
ε τών ουδεμ ία σύνταξ ις θά ε ΐνα ι πληρωτέα κ α τ ά τήν δ ιάρ

κε ιαν τ ο υ έπαναδ ιορ ισμοϋ του . Ή κ α τ α β ο λ ή της συντά

ξεως επαναρχ ί ζ ε ι μ ε τ ά τήν τ ε λ ι κ ή ν άφυπηιρέτηίσίν του ε ις 
δ υψος αυτή: θά εύρ ίσκετο έάν δεν ε ίχε διακοπή.». 

9. Το άρθρον 52 τ ο υ βασ ικού νόμου δ ι α γ ρ ά φ ε τ α ι κ α ι άντ ι καθ ί  Άντικα
σ τ α τ α ι δ ι ά τοΟ ακολούθου νέου ά ρ θ ρ ο υ : τ&σιασις 
«Φιλοδώρημα 52. Έ ά ν ε ίς δ ιδασκάλ ισσαν τ η ς όποιας ό δ ιορ ισμός ε ι ς 52 του ° " 
λίσσα " Τ " " συντάξ ιμον θέσιν έ χ ε ι έπικυρωθή κ α ι ή όπο ια έ χ ε ι συμ βασικοϋ 
τινας πληρώσε ι συντάξ ιμον ύπηρεσίαν ουχί μικ ιροτέραν τών

 ν
°μ°υ. 

περηττώσεις. πέντε ετών,, έπ ι τραπη δπως άφυπηρετήση λ ό γ ω έπ ικε ιμέ 



Ν. 38/81 688 

ΤροποποΙησις 
τοϋ άρθρου 53 
τοϋ δασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
της παρα

γράφου (ιι) 
τοϋ εδαφίου 
( 1 ) τ ο 0 
άρθρου 
55 τοϋ 
βασικού 
νόμου. 

ΤροποποΙησις 
τοϋ εδαφίου 
(4 ) τοϋ 
άρθρου 56 
τοϋ βασικοΰ 
νόμου. 
ΤροποποΙησις 
τοϋ εδαφίου 
(1) τοϋ 
άρθρου 61 
τοϋ βασικού 
νόμου. 
ΤροποποΙησις 
τοϋ βασικού 
νόμου 
διά της 
•προσθήκης 
νέου 
άρθρου. 

νου γάμου ή γάμου ή συνεπεία γάμου ή τεκνογονίας ή 
υίοθετήσεως τέκνου .ηλικίας ουχί μεγαλυτέ,ρας των εξ 
ετών και αυτη^ δεν δικαιούται είς σύνταξιν δυνάμει τοΟ 
άρθρου 91 , χορηγείται είς αύτην φιλοδώρημα ίσον προς 
τό εν δωδέκατον των κατά την ήμερο μηνίαν άφυπη
ρετήσεως μηνιαίων συνταξίμων απολαβών αυτής δι' £κα
στον συμπεπληρω.μένον μήνα υπηρεσίας εάν προσκο;μίση 
εντός Μξ μη,νών άπό τής άφυπη^ετήσεως αυτής ή εντός 
τοιαύτης ιμακροτέρας προθεσμίας δσηιν ό Υπουργός Οικο
νομικών ήθελεν επιτρέψει ε'ις οιανδήποτε είδικήν περί
πτωσιν, Ικανοποιητικόν άποδεικτικόν του γάμου ή τής 
τεκνογονίας αυτής ή τής ύπ' αυτής υίοθετήσεως τέκνου.». 

10. Τό εδάφιον ('J) του άρθρου 53 του βασικού νόμου τροποποι
είται διά τής διαγραφής τής επιφυλάξεως (β) αύτου και τής αντι
καταστάσεως της διά τής ακολούθου επιφυλάξεως: 

«(β), τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά απαίτηση παρά 
διδασκάλου δπως άφυπηρετήση έπί τη συμπληρώσει ηλι
κίας κατά πέντε έτη, μικροτέρας τής ηλικίας υποχρεωτικής 
άφυπη,ρετήσεως αύτου ή κ,αθ' οιονδήποτε .μεταγενέστερον 
χρόνον και ό Υπουργός Οικονομικών, έν συνεννοήσει μετά 
του Υπουργού Παιδείας δύναται νά έπιτρέψη εις διδάσκα
λον δπως άφυπηρετήση έπί τη συμπληρώσει ηλικίας κατά 
πέντε ετη: μικροτέρας τής ηλικίας υποχρεωτικής άφυπηρε
τήσεως αύτοΟ ή καθ' οιονδήποτε ιμεταγενέστερον χρόνον, 
ωσαύτως δε προκειμένου περί διδασκαλίσσης ό Υπουργός 
Οικονομικών νά έπιτρέψη είς αύτην δπως άφυπηρετήση λόγω 
επικειμένου γάμου ή γάμου ή.συνεπεία γάμου ή τεκνογο
νίας .αυτής ή λόγω υίοθετήσεως ύπ' αυτής τέκνου ηλικίας 
ουχί μεγαλυτέρας των εξ ετών.». 

11. Ή παράγραφος (ιι) του εδαφίου (1) του άρθρου 55 του βα
σικού νόμου τροποποιείται διά τής έξ αυτής διαγραφής τών λέξεων 
«καθ' ην υπέστη: τό τραύμα» (τετάρτη! γραμμή) και τής αντικατα
στάσεως των διά τών λέξεων «τής άφυπηρετήσεως αύτου». 

12. Τό εδάφιον (4) του άρθρου 56 του βασικού νόμου τροπο
ποιείται διά τής έξ αύτου διαγραφής τής λέξεως «δεκαεννέα» (τε
τάρτη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως της διά τών λέξεων «εί
κοσι πέντε». 

13. Τό εδάφιον (1), του άρθρου 61 τοΟ βασικού νό,μου τροπο
ποιείται διά τής έξ αύτου διαγραφής τών λέξεων «τό Υπουργικόν 
Συμβούλιον δύναται νά χορήγηση» (δευτέρα και τρίτη; γραμμαί) 
και τής αντικαταστάσεως των διά τών Χέξεων «χορηγείται ύπό του 
Υπουργού Οικονομικών». 

14. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτώ ένθέσεως, 
ευθύς ;μετά τό άρθρον 56, του ακολούθου νέου άρθρου :| 
«Είδικαΐ 56Α·— (|1) Πας συνταξιούχος διδάσκαλος, ό όποιος 
έν°ογέσ«α άφυπη;ρέτη,σε δυνάμει τής παραγράφου (β) του εδαφίου 
προς τους 0 ) τ °ΰ άρθρου 51, ή είς τόν όποιον έχορηγήθηι σύνταξις 

δυνάμει του εδαφίου (5). του άρθρου 51Β ή δυνάμει του 
εδαφίου (3) του άρθρου 51Γ, ύποχρεοΟται δπως ύποβάλλη 
εαυτόν είς ίατρικήν έξέτασιν ύπό Κυβερνητικού 'Ιατρο
συμβουλίου οσάκις κληθη προς τούτο ύπό τοϋ Διευθυντού 
τής Υπηρεσίας Δημοσίας Διοικήσεως, και Προσωπικού. 

άφυπηρε

τοΰντας 
λόγω 
ασθενείας 
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Έάν το Ίατρόσυμβούλιον κρίνη δτι οδτος άπεθεραπεύθη 
και δύναται να άσκηση οιονδήποτε επάγγελμα, τότε δ 
Υπουργός Οικονομικών δύναται, λαμβανομένων ύπ* δψιν 
οιωνδήποτε ειδικών συνθηκών της περιπτώσεως του, να 
διάταξη την διακοπήν ολοκλήρου ή ιμέρους της συντάξεως 
του. Εις τοιαύτην περίπτωσιν ή σύνταξίς του διακόπτεται 
αναλόγως, επαναρχίζει δέ να καταβάλλεται ευθύς μετά 
την συμπλήρωσιν της ηλικίας των πεντήκοντα πέντε ετών, 
έκτος έάν άποδιώση προ της ηλικίας ταύτης, δτε εφαρ
μόζονται αϊ διατάξεις του άρθρου 62Β ή του εδαφίου (6) 
του άρθρου 51Β ή του εδαφίου (4) του άρθρου 51Γ, ανα
λόγως της περιπτώσεως. 

(2) Έάν ό συνταξιούχος διδάσκαλος ό όποιος εκλήθη; 
νά ύποβληθη είς ίατρικήν έξέτασιν συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τοΟ εδαφίου (!1), παρέλειψε νά συμμο,ρφωθη 
προς την κλήσιν άνευ ευλόγου τινός αίτιας καΐ εντός ευ
λόγου τινός χρονικού διαστήματος ή καταβολή της συν
τάξεως αύτοΟ αναστέλλεται μέχρι συμμορφώσεως του 
προς την τοιαύτην κλήσιν. 

(3) Έάν ό συνταξιούχος διδάσκαλος, τοΟ όποιου ή 
σύνταξις διεκόπηι δυνάμει του εδαφίου (1) , άσθενήση έκ 
νέου καθ

1
' οιονδήποτε χρόνον πρό της συμπληρώσεως της 

ηλικίας τών πεντήκοντα πέντε ετών, ό Υπουργός ΟΙκο
νομικών, έάν ίκανοποιηβη εξ εκθέσεως Κυβερνητικού ' Ι α 
τροσυμβουλίου δτι οδτος υποφέρει άπό σωματικήν ή πνευ
ματικήν άναπηρίαν ή οποία είναι κατά πασαν πιθανότητα 
μόνιμος και ή όποια είναι τοιαύτης φύσεως ώστε νά μη 
δύναται οδτος νά άσκηση οιονδήποτε επάγγελμα, δύναται 
νά έπιτ,ρέψη δπως ή καταβολή της συντάξεως έπαναρ
χίση, οπότε το ΰψος της τοιαύτης συντάξεως θά είναι ώς 
έάν αϋτη! δεν είχε διακοπή.». 


