
E.E., Παρ. I, 703 Ν. 40/81 
Ά ρ . 1704, 17.7.81 

Ό περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1981 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 40 του 1981' 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1979 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Συντάξεων Καθη- Συνοπτικός 

γητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1981 και θα άναγινώσκηται όμου cCJXo^'iqfi 
μετά των περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμων του 1967 εως 1979 (εν ι^\9Ί0 
τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος») καΐ ό δασικός ΐ9τοθΐ97ΐ 
νόμος και ό παρών Νόμος θα άναφέρωνται 6μο0 ώς οι περί Συντά- 66τοϋΊ973 
ξεων Καθηγητών Νόμοι του 1967 εως 1981. 37 τ ϊ 1979 

2. Το άρθρον 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποποίησις 
(α) Διά της εκ του εδαφίου (1) αύτου διαγραφής τής δευτέρας τοΟβασυώο 

και τρίτης επιφυλάξεως και τής προσθήκης, ευθύς μετά τήν πρώτην νόμου. · "··'·■ 
ίέπιφύλαξιν, τής ακολούθου νέας δευτέρας επιφυλάξεως : 

.«"Νοείται περαιτέρω δτι, εις περίπτωσιν άφυπηρετήσεως καθη 
γητου την προτεραίαν τής ημερομηνίας παροχής αυξήσεως του 
τιμαριθμικού επιδόματος έπί του βασικού μισθού, αϊ συντάξιμοι 
άπολαβαί αύτου αυξάνονται αναλόγως, λαμβανομένης ύπ' δψιν 
τής τοιαύτης τιμαριθμικής αυξήσεως.»* 
(Β) διά τής διαγραφής του εδαφίου (2)" και 
(γ) διά τής έν τω τέλει αύτου προσθήκης των ακολούθων εδα

φίων : 
.«(2) Έν περιπτώσει καθ' ην ό μισθός του καθηγητού ευρί

σκεται έπί κλίίμακος και δ καθηγητής μέχρι τής ημερομηνίας 
(άφυπηιρετήσεώς του έχει κερδίσει μέρος τής επομένης ετησίας 
προσαυξήσεως τής κλίμακας του, αϊ συντάξιμοι άπολαβαί αυτού 
λογίζονται ώς ηύξημέναι κατά τόσα. δωδέκατα του πόσου τής 
τοιαύτης προσαυξήίσεως δσοι είναι οί μήνες κατά τους όποιους 
υπηρέτησε μετά την χορήγησιν τής τελευταίας προσαυξήσεως 
του: 

Νοείται δτι εις περίπτωσιν καθηγητού δστις άφυπηριετεΐ εντός 
δύο ετών άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως τής Ισχύος του περί ,':· 
Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) Νόμου τού 1981, και 40 του 1981. 
δστις μέχρι τής ημερομηνίας άφυπηρετήσεώς του θα £χη κερδίσει 
ουχί όλιγώτερον του ήμίσεος τής επομένης ετησίας προσαυξή
σεως τής κλίμακός του, αϊ συντάξιμοι άπολαβαί αύτου λογίζον % 
ται ώς ηύξημέναι δι' ολοκλήρου του ποσού τής τοιαύτης προσ
αυξήσεως. 

'(3) Έάν καθηγητής, ό όποιος άφυπηρέτησεν εκ τής ύπηίρε
σίας τής Κυβερνήσεως τής 'Αποικίας τής Κύπρου δυνάμει του 52τοθΐ962 
άρθρου 3 του περί 'Αποζημιώσεως Δικαιούχων 'Υπαλλήλων 68τοθΐ962 
Νόμου και ό όποιος άνευ διακοπής έσυνέχισεν ύπηιρετών ώς καθη 19 του 1976. 
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Κεφ. 3 1 1 , 
Πίναξ. 
ΈφημερΙς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
14.5.1959. 
'Επίσημος 
Έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
8.12 .1961. 
Νόμος 9 
τοϋ 1967, 
Πίναξ. 
Νόμος 18 
τ ο 0 1 9 6 7 , 
Πίιναξ. 
'Επίσημος 
Έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
8. 9.1967 
4.10 .1968. 
Νόμος 9 
τ ο ϋ 1 9 7 1 , 
Πίναξ. 
Νόμος 42 
το01976 , 
Πίναξ. 
Νόμος 38 
τοϋ 1979, 
Πίναξ. 
5 2 τ ο 0 1 9 6 2 
6 8 τ ο 0 1 9 6 2 
19 τοϋ 1976. 

Τροποποίησις 
τοϋ εδαφίου 
(2 ) τοϋ 
άρθρου 4 
τοϋ βασικοϋ 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοϋ άρθρου 6 
τοϋ βασικοϋ 
νόμου. 

γητής 6πό την Ελληνική ν Κοινοτικήν Συνέλευσιν, άφυπηρετήση 
τελικώς εκ συνταξίμου θέσεως της Κυβερνήσεως της Δημοκρα
τίας, αϊ ακόλουθοι διατάξεις εφαρμόζονται εν σχέσει προς τήν 
'καταβλητέαν εις αυτόν σύνταξυν: 
(α) Έ κ της υπηρεσίας του υπό τήν Έλληνικήν Κοινοτικήν Συ

νέλευσιν και τήν Κυβέρνησιν της Δηιμοκρατίας αφαιρείται 
οιαδήποτε περίοδος ληφθείσα υπ' δψιν δια τόν ύπολογισμόν 
οιουδήποτε ωφελήματος άφυπη,ρετήσεως ή άποζηιμιώσεως 
χορηγηθείσης επί τη άφυπηρετήσει του έκ της υπηρεσίας της 
'Κυβερνήσεως της 'Αποικίας της Κύπρου. 

(β) Οιαδήποτε πρόσθετος σύνταξις χορηγηθείσα δυνάμει της 
παραγράφου (β) του Κανονισμού 26 των περί Συντάξεων 
Κανονισμών ιέπΙ τη άφυπηρετήσει του έκ της υπηρεσίας της 
Κυβερνήσεως της 'Αποικίας της Κύπρου αφαιρείται έκ της 
καταβλητέας συντάξεως επί τη τελική άφυπηρετήσει του. 

(γ) Ή καταβλητέα σύνταξις έπί τη τελική άφυπηρετήσει του 
όμοϋ μετά της συντάξεως της χορηγηθείσης ή της ληφθείσης 
υπ' δψιν διά τον ύπολογιοιμόν της χορηγηθείσης αποζημιώ
σεως δυνάμει του άρθρου 4 του περί 'Αποζημιώσεως Δι
καιούχων Υπαλλήλων Νόμου δεν δύναται νά ύπερβαίνη τά 
δύο τρίτα των υψηλότερων συνταξϋμων απολαβών τάς όποιας 
ό καθηγητής εισέπραξε καθ' οιονδήποτε χρόνον διαρκούσης 
της υπηρεσίας αύτοϋ ύπό τήν Κυβέρνησιν της 'Αποικίας της 
ίΚύπρου ή τήν Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας. 

Ή ισχύς τοΟ παρόντος εδαφίου θεωρείται ώς άρξαμένη; τήν 
Ιην Σεπτεμβρίου, 1961.». 

3. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της έξ αύτου διαγραφής τών λέξεων «ίύπό του 'Υπουργικού Συμ
βουλίου» (δευτέρα και τρίτη γραμμαί). 

4. Τό άρθρον 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α) Διά της έκ της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αύτου 

διαγραφής της λέξεως «αμέσως» (τρίτη γραμμή) και της αντικα
ταστάσεως της διά τών λέξεων, «, είτε αμέσως είτε κατόπιν δια
κοπής,»' 

ΐ(β) διά της διαγραφής της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) 
αύτου και της αντικαταστάσεως της διά της ακολούθου παρα
γράφου : — 
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«(δ) υπηρεσία ή όποια θά ήδύνατο νά λογυσθη ώς συντάξιμος 
δυνάμει του περί Συντάξεων Νόμου, του περί Στοιχειώδους κεφ. 3ΐι. 
Εκπαιδεύσεως Νόμου, ή οιουδήποτε άλλου Νόμου διέποντος την Ι7τοθΐ96θ 
ιχορήγησιν συντάξεως εκ του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας, , β ^ ί ο Ι ? 
εάν ή τοιαύτη υπηρεσία προηγήται, εϊτε αμέσως είτε κατόπιν 5ΐτοθΐ968 
διακοπής, συνταξίμου υπηρεσίας δυνάμει του παρόντος Νόμου ιΐ9τοΰΐ968 
ή διακόπτη τοιαύτην ύπηρεσίαν»" 9τοϋΐ97ΐ 

ν 65το01973 
42το0 1976 
38 του 1979 

2τοϋ1981. 

(γ) δια τής εξ αυτού διαγραφής του εδαφίου (3) και της αντι
καταστάσεως του διά του ακολούθου εδαφίου : Κεφ. 166. 

21το0 1959 
«(3) Ουδεμία περίοδος απουσίας καθηγητού έπ' άδεια άνευ 19 τοϋ 1967 

απολαβών λογίζεται ώς συντάξιμος υπηρεσία έκτος έάν ή τοιαύ 62τοΰΐ968 
τη άδεια είναι εκπαιδευτική άδεια ή οποία παρεχωρήθη ύπό της 20*°" 1971 
αρμοδίας αρχής και συμφώνως προς τους εκάστοτε έν ίσχύΐ 67τοθΐ973 
κανονισίμούς τους διέποντας τήν χορήγησιν τοιαύτης έκπαιδευ 70τοϋΐ975 
ιτικής αδείας ή είναι ιάδεια ή όποια παρεχωρήθη τη έγκρίσει του 41 τοϋ 1976 
Υπουργικού Συμβουλίου προς τό συμφέρον της εκπαιδεύσεως 3 6 τ ο υ 1 9 7 9 · 
ή διά σκοπούς δημοσίας πολιτικής.»" και 
ί(δ) διά τής έν τω τέλει του εδαφίου (4) αύτου προσθήκης τής 

ακολούθου επιφυλάξεως, τής είς τό τέλος αύτου τελείας άντικα
θισταμένης διά δύο στιγμών: 

«Νοείται δτι ό Υπουργός Οικονομικών δύναται, έν οιαδήποτε 
ειδική περιπτώσει, πλην τής περιπτώσεως άφυπηρετήσεως δυνά
μει του άρθρου 3 τοΟ περί 'Αποζημιώσεως Δικαιούχων Ύπαλλή : 52 τοϋ 1962 
λων Νόμου, νά έπιτρέψη δπως ή τοιαύτη εκλογή άσκηθή μέχρι 6 8 τ ο5?^6^ 
τοιαύτης μεταγενεστέρας ημερομηνίας οϊαν ήθελεν ορίσει : του 

ιΝοεΐται περαιτέρω δτι ό Υπουργός Οικονομικών έν. τη ενα
σκήσει τών εξουσιών τών χορηγουμένων δυνάμει τής άνω πρώτης 
επιφυλάξεως δύναται νά όρίση ήμερομηνίαν ασκήσεως εκλογής 
ικαί ύπό καθηγητού άφυπηρετήσαντος προ τής ενάρξεως ισχύος 
του περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) Νόμου του 40 τοϋ 1981. 
1981.». 

5. Τό άρθρον 7 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθιστά ·Ανηκατά
ται διά του ακολούθου άρθρου: οτασις 

'_ τοϋ όρθρου 7 
«Άναγνώρισις 7.—'((1) Τηρουμένων τών διατάξεων τών εδαφίων (2), τοϋβασικοΰ 
?ροηγ°[^

μένης ι(3) και (7), έάν καθηγητής ύπηρετήσας δι' οιανδήποτε νόμου. 
" περίοδον έγκατέλειψεν ή εγκατάλειψη τήν δημοσίαν εκπαι

δευτική ν ύπηρεσίαν δι' οιονδήποτε λόγον άνευ τής χορη
. γήσεως οιουδήποτε ωφελήματος δυνάμει του παρόντος 

ΐΝόμου, ακολούθως δε έπαναδιωρίσθη ή ήθελεν έπαναδιο; 
ρισθή είς τήν δη'μοσίαν εκπαιδευτική ν ύπηρεσίαν καΐ υπη
ρέτηση διά περίοδον ουχί όλιγωτέραν τών πέντε ετών, 
άφυπηρετήση δε τελικώς είς οιανδήποτε περίπτωσιν καθ' 
ην δικαιούται είς σύνταξιν δυνάμει τοϋ άρθρου 8, ή προη
γουμένη υπηρεσία αύτου λαμβάνεται ύπ' δψιν διά τόν ύπο
λογισμόν τής συντάξεως του έπ! τή τελική άφυπηρετήσει 
του:| 

ΙΝοεΐται δτι έάν είς τόν καθηγητήν έχορηγήθη φιλοδώ
ρημα δυνάμει οιουδήποτε άλλου νόμου ή οιουδήποτε κανο
νυσμου άναφσρικώς προς τήν προηγουμένην ύπηρεσίαν του, 
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αϊ διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται μόνον 
«εάν ό καθηγητής έκλέξη να έπιστρέψη το οότω χορηγηθέν 
είς αυτόν φιλοδώρημα ευθύς μετά τον έπαναδιορισμόν του 
ή εντός τριών μηνών από της ήμεροιμηνίας ενάρξεως της 
Ισχύος του περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) 

40τοΰΐ98ΐ Νόμου του 1981. 
(2) Έάν καθηγητής άφυπηρετήσας δυνάμει της παρα

γράφου (β) , (γ) ή (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 
έπαναδιωρίσθη ή ήθελεν έπαναδιορυσθή εΐς τήν δημοσίαν 
έκπαιδευτικήν ύπηρεσίαν και υπηρέτηση δια περίοδον ουχί 
Ιόλιγωτέραν των πέντε ετών, άφυπηρετήση δε τελικώς εις 
οιανδήποτε περίπτωσιν καθ* ην δικαιούται εις σύντάξιν 
δυνάμει του έν λόγω άρθρου, ή προηγουμένη υπηρεσία 

* αύτοΟ δύναται να ληφθη ύπ' όψιν διά τον ύπολογισμόν 
της συντάξεως του επί τη τελιΐκη άφυπηρετήσει του νοου
μένου ότι οδτος ήθελεν ειδοποιήσει εγγράφως τον Πενικόν 
ΙΛογιστήν, ευθύς μετά τον έπαναδιορισμόν του ή εντός 
τριών μηνών άπό της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος 

40τόϋΐ98ΐ. του περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) Νόμου 
του 1981 ότι— 

(ι) αναλαμβάνει όπως έπιστρέψη αμέσως οιονδήποτε 
Ιφιλοδώρημα χορηγηθέν εις αυτόν δυνάμει του 
Φρθρου 4" ή\ 

(ιι)! συγ κατατίθεται όπως ή καταβολή οιασδήποτε χορη
γηθείσης ετησίας συντάξεως διακοπή άπό της ήμε
ιρομηνίας του 'επαναδιορισμού" του και οιονδήποτε 
πληρωθέν είς αυτόν έφ' άπαξ επί της συντάξεως 
ιφιλοδώρημα επιστροφή όπ' αύτου αμέσως, εν τοιαύ
τη δέ περιπτώσει οίαδήποτε προστεθείσα περίοδος 
υπηρεσίας δεν λαμβάνεται ύπ' όψιν κατά τον ύπο
λογυοίμόν της συντάξεως και του φιλοδωρήματος 
τών καταβλητέων επί τη τελική άφυπη ρετήσει του: 

'Νοείται ότι είς περίπτωσιν μή ειδοποιήσεως ύπό τοΟ 
ικαθηγητοΟ περί συγ καταθέσεως του ως προνοείται εΐς 
ιτήν ύποπάράγραφον (ιι) ανωτέρω, οίαδήποτε πρόσθετος 
Ιέτησία σύνταξις χορηγηθείσα δυνάμει του άρθρου 5 ή του 
άρθρου 11 αφαιρείται εκ της συντάξεως του ευθύς ως οότος 
επαναδιαρισθή, ή αφαιρετέα δέ δυνάμει της παρούσης επι
φυλάξεως σύνταξις είναι εκείνη ή όποια κατεβάλλετο εας 
(αυτόν κατά τήν ήίμερομηνίαν του επαναδιορισμού του. 

(3) Έάν καθηγήτρια άφυπηρετήσασα δυνάμει της επι
φυλάξεως (Β) του εδαφίου (1) του άρθρου 10 έπαναδιω
ρίσθη ή ήθελεν επαναδιαρισθή είς τήν δημοσίαν έκπαιδευτι
ικήν ύπηρεσίαν και υπηρέτηση διά περίοδον ουχί όλιγωτέ
pocv τών πέντε ετών, άφυπηρετήση δέ τελικώς είς οιανδή
ποτε περίπτωσιν καθ' ην δικαιούται είς σύντάξιν δυνάμει 
του άρθρου 8, ή προηγουμένη υπηρεσία αύτης δύναται νά. 
ληφθή ύπ'' όψιν διά τον υπολογισμό ν της συντάξεως της 
έπί τή τελική άφυπηρετήσει της νοουμένου ότι αϋτη ήθελεν 
ειδοποιήσει εγγράφως τον Πενικόν Λογιστήν ευθύς μετά 
τον έπαναδιορισμόν της ή εντός τριών μηνών άπό της ήμε

40τοΰ 1981. ρομηνίας ενάρξεως της ισχύος του περί Συντάξεων Καθη
γητών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1981 ότι αναλαμβά
νει όπως έπιστρέψη οιονδήποτε φιλοδώρηίμα χορηγηθέν είς 
αυτήν δυνάμει του άρθρου 9. 
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ί(4) Έάν καθηγητής άφυπηρετήσας δυνάμει της παρα
γράφου (ζ) του άρθρου 8 έπαναδιορισθί) είς την δημόσιον 
Ιέκπαιδίευτικήν ύπηρεσίαν καΐ υπηρέτηση δια περίοδσν ουχί 
όλιγωτέραν των πέντε ετών, άφυπηρετήση δε τελικώς είς 
οίανδήποτίε περίπτωσιν καθ* ην δικαιούται εις σύνταξιν 
δυνάμει του εν λόγω άρθρου, ή προηγουμένη υπηρεσία 
αύτου δύναται νά ληφθη ύπ' δψιν δια τον ύπολογισμόν της 
Ουντάξεώς του έπί τη τελική άφυπηρετήσει του νοουμένου 
δτι οδτος ήθελεν ειδοποιήσει εγγράφως τον Γενικόν Λογι
ιστήν εύιθύς μετά τόν έπαναδιορισμόν του δτι αναλαμβάνει 
όπως έπιστρέψη οιΐονδήποτε φιλοδώρημα χορηγηθέν ε'ις 
αυτόν δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 8Β ή δτι συγκα
τατίθιέται δπως ή καταΦολή οιασδήποτε ετησίας συντά
ξεως χορηγηθείσης δυνάμει του εδαφίου (5) του εν λόγω 
Ιάρθρου διακοπή άπό της ημερομηνίας του επαναδιορισμού 
του και δπως οιονδήποτε πληρωθέν είς αυτόν φιλοδώρημα 
δυνάμει τοΟ αύτου εδαφίου έπιστραφη ύπ' αυτού αμέσως. 

;(5) Ή δυνάμει του παρόντος άρθρου επιστροφή οιουδή
ποτε ποσού γίνεται μεθ* άπλου τό'κου, προς τοσούτον έπι
σόκιον δσον ό Υπουργός Οικονομικών ήθελεν εκάστοτε 
ικαθΟρίσει, υπολογιζόμενου άπό της ημερομηνίας καθ' ην 
τούτο εΐχε κοτταβληθή μέχρι της ημερομηνίας της έπιίστρο
φής ολοκλήρου του ποσού. Ό χρόνος και ό τρόπος της 
επιστροφής καθορίζονται υπό του Υπουργού Οικονομικών. 

|(6) Έάν ό ,καθηγητής, είς τόν όποιον αναφέρεται τό 
εδάφιον (Π), (2), (3) ή (4) του παρόντος άρθρου πλην 
της επιφυλάξεως του έδοΰφίου (2), άποβιώση καθ' οιονδή
ποτε χρόνον μετά τόν έπαναδιορισμόν του, ή προηγουμένη 
υπηρεσία του λαμβάνεται ύπ' δψιν διά τόν ύπολογισμόν 
της συντάξεως χ^'ροίς και τέκνων και του έφ' άπαξ φιλο
δωρήματος του κατοοβλητέου είς τόν νόμιμον προσωπικόν 
άντιπρόσωπον αύτου, του είς τά ως άνω εδάφια δρου περί 
.συμπληρώσεως πενταετούς υπηρεσίας μή λαμβανομένου 
ύπ* δψιν. 

(7)! Τό παρόν άρθρον δεν εφαρμόζεται είς καθηγητή ν 
Ιδστις άφυπηρέτηοεν εκ της υπηρεσίας της Κυβερνήσεως 

52τοϋΐ962 της 'Αποικίας της Κύπρου δυνάμει του άρθρου 3 του περί 
Ι9τοθΐ976 'Αποζημιώσεως Δικαιούχων Υπαλλήλων Νόμου.». 

6. Τό άρθρον 8 του βασικού νόΐμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποποίησις 
i(a) ιΔιά της εκ της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού" ^ Q ^ ^ O 8 

διαγραφής τών λέξεων «τό Ύπουργικόν Συμβούλων» (πρώτη νόμου, 
γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «ιό Υπουρ
γός Οικονομικών, έν συνεννοήσει μετά του Υπουργού Παιδείας,»' 
καΐ 

;(β) διά της είς τό τέλος του εδαφίου (1) αύτου προσθήκης της 
ακολούθου νέας παραγράφου, της είς τό τέλος της παραγράφου 
(ζ) αύτου τελείας άντικαθ ιστάμενη ς διά άνω τελείας:1— 

«(η) είς περίπτωσιν οικειοθελούς προώρου άφυπηρετήσεως ώς 
προνοείται έν τω άρθιρω 8Γ.». 

7. Τό άρθρον 8Β του βοεσικου νόμου (ώς τούτο εκτίθεται είς τό TPf^° l li0^ 
άρθρον 4 του περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) Νόμου g^^o υ 

του 1979) τροποποιείται ώς ακολούθως: βασικοΟ 
νόμου. 
37τοϋ1979. 
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8Γ. 

(α) Δια της έκ του εδαφίου (2) αύτου διαγραφής των λέξεων 
«έίξή'κοντα ετών και νοουμένου δτι δέν άφυπηρετεΐ ή παραιτείται 
πρό της συμπληρώσεως της ηλικίας των πεντήκοντα πέντε ετών» 
(έκτη, έβδομη; και ογδόη γραμμαί) καΐ τής αντικαταστάσεως των 
δια των λέξεων «πεντήκοντα πέντε ετών καΐ νοουμένου δτι δεν άφυ
πηρετεΐ ή παραιτείται προ της συμπληρώσεως της ηλικίας τών 
τεσσαράκοντα πέντε ετών»' και 

(β) δια της εκ του εδαφίου (.4) αύτου διαγραφής τών λέξεων 
«πεντήκοντα πέντε ετών» (τετάρτη γραμμή) και τής αντικατα
στάσεως των δια τών λέξεων «τεσσαράκοντα πέντε ετών». 

Τροποποίηση 8. Ό βασικός νόίμος τροποποιείται δια τής έν αύτώ ένθέσεως, ευθύς 
τοΟβασικοϋ μετά το άρθρον 8Β, του ακολούθου νέου άρθρου : 
διάΐης «οικειοθελής ST.—(1 )i(a)i 'Οσάκις καθηγητής, κατέχων συντάξιμο ν θέσιν 
προσθήκης ά^™°ς ί κ α ι συ^ληρώσας συντάξιμον ύπηρεσίαν δέκα ή περισσο
νέουδρθρου ρέτησις. τέρων ετών καΐ ήλικίαν οόχι μικροτέραν τών τεσσαρά

κοντα πέντε ετών, ήθελεν ύποιβάλει αΐτησιν δια πρόωρον 
άφυπηρέτησιν εκ τής υπηρεσίας, ό Υπουργός Οίκονομι
κών, έν συνεννοήσει μετά τοΟ Υπουργού Παιδείας, δύναται 
νά έπιτρέψη την άφυπηρέτησιν του. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει 
ή σύνταξίς του παγοποιεΐται και καταβάλλεται ευθύς ώς 
ούτος συμπλήρωση τήν ήλικίαν τών πεντήικοντα πέντε ετών. 
Ή ούνταξίς του θά ύπολογίζηται δυνάμει του άρθρου 3 
ιέπΐ τών συνταξίμων απολαβών του ικατά τήν ήμερομηνίαν 
τής προώρου ιάφυπηρετήσεώς του, άφου άσκηθη ύπ' αύτοΟ 
ή εις τό άρθρον 15 αναφερομένη εκλογή, θά αύξάνηται δε 
καθ' οιονδήποτε ποσοστόν καθ' δν αί συντάξεις, μεταξύ 
τής ημερομηνίας άφυπηρείτήσεώς του και τής ημερομη
νίας καταβολής τής συντάξεως, ήθελον τυχόν αύξηθή δυ
νάμει οιουδήποτε Νόμου προνοουντος περί αυξήσεως συν
τάξεων ή δυνάμει οιουδήποτε διατάγματος του Υπουργι
κού Συμβουλίου προνοουντος περί τιμαριθμικής αυξήσεως 
τών συντάξεων. 

(β) "Οσάκις καθηγητής,, δστις κατέχει συντάξιμον θέσιν 
αλλά δεν ικανοποιεί τους άλλους δρους τής παραγράφου 
(α) τοΟ παρόντος εδαφίου, έχει δμως συντάξιμον ύπηίρε
oiocv ουχί όλιγωτέραν τών πέντε ετών, παραιτήται τής 
θέσεως του κατόπιν άδειας τής Επιτροπής 'Εκπαιδευτι
κής Ύπηίρεσίας,, οδτος λαμβάνει αμέσως <μετά τήν παραί
τησίν του φιλοδώρημα ίσον προς τό εν δωδέκατον τών 
κοττά την ήμερομηνίαν παραιτήσεως μηνιαίων συνταξίμων 
απολαβών αύτου δι' εχαστον συμπεπληίρωίμένον μήνα 
υπηρεσίας. 

(2); Έ ν περιπτώσει αρνήσεως του Υπουργού Οικονο
μικών νά ιέπιτρέψη τήν πρόωρον άφυπηρέτησιν κοΦηγητου 
τίνος συμφώνως -προς, τάς διατάξεις τής παραγράφου 
(α) του εδαφίου (ι1) ή έν περιπτώσει αρνήσεως τής Επι 
τροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας νά άποδεχ|θίρ τήν πα
ραίτηοιν καθηγητού τίνος συμφώνως προς τάς δκχτάξεις 
τής παραγράφου (β) του εδαφίου (jl), ^τοιαύτη άρνηισις 
δέον νά εΐναι δεόντως ήτιολογημένηι. 

(3)! Έάν ό καθηγητής ε'ις τον όποιον εφαρμόζεται ή 
παράγραφος (α) του εδαφίου (ίΐ·)· άσθενήση κοςθ" οιονδή
ποτε χρόνον προ τής συμπληρώσεως τής ηλικίας τών πεν
τήκοντα πέντε ετών, ό "Υπουργός Οικονομικών, έάν ίκα
νοποιηίθΐή εξ 'ιατρικής αποδείξεως ή εκθέσεως ύπό Κυβερ
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νητικου ' Ιατροσυμβουλίου δτι οδτος υποφέρει άπό σω;μα
τικήν ή πνευματική ν άναπηίρίαν ή οποία είναι κατά πασαν 
πιθανότητα μόνιμος και ή όποια είναι τοιαύτης φύσεως 
ώστε να μη δύναται οδτος .να άσκηση οιονδήποτε επάγ
γελμα, δύναται νά έπιτρέψη τήν είς αυτόν καταβολήν της 
συντάξεως αμέσως, εν τοιαύτη δε περιπτώσει το ά,ρθρον 3 
δεν θά έφαρμόζηται. Ή ούτω. καταβαλλομένη! είς αύιτόν 
σύνταξις αυξάνεται καθ* οιονδήποτε ποσοστόν καθ' δν αϊ 
συντάξεις, μεταξύ της ημερομηνίας άφυπηιρετήσεώς ταυ 
κα ι της ημερομηνίας καταβολής της συντάξεως, ήθελον 
τυχόν αύξηθη δυνάμει οιουδήποτε Νόμου προνοούντος 
περί αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει οιουδήποτε διατά
γματος τοΟ Υπουργικού Συμβουλίου προνοουντος περί 
τιμαριθμικής αυξήσεως τών συντάξεων. 

(4)' Έάν ό καθηγητής είς τόν όποιον εφαρμόζεται ή 
παράγραφος (α) του εδαφίου (1) άποβιώση καθ

? οιον
δήποτε χρόνον προ της συμπληοώσεως της ηλικίας τών 
πεντήκοντα πέντε ετών,, καταβάλλεται είς τήν χή,ραν και 
τά δικαιούμενα είς σύνταξιν τέκνα αύτου,, έάν υπάρχουν, 
σύνταξις χή,ρας κα ι τέκνων,, συμφώνως προς τάς δια
τάξεις του Μέρους 111 τοΟ παρόντος Νόμου, μή εφαρμο
ζόμενης της πρώτης επιφυλάξεως του εδαφίου ( Ι )

1 του 
α,ρθ,ρου 23. Ή ούτω καταβαλλομένη: είς τήν χήραν και 
τά τέκνα τοΟ καθηγητού σύνταξις αυξάνεται καθ* οιονδή
ποτε ποσοστόν καθ' δν αϊ συντάξεις, μεταξύ της ημερο
μηνίας άφυπηιρετήσεώς του και της ημερομηνίας του θα
νάτου του, ήθελον τυχόν αύξηθη δυνάμει οιουδήποτε Νό
μου προνοουντος περί αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει 
οιουδήποτε διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου 
προνοουντος περί τιμαριθμικής αυξήσεως τών συντάξεων. 

(5) Έ ά ν ό καθηγηιτής είς τόν όποιον εφαρμόζεται ή 
παράγραφος (α) τοΟ εδαφίου (,1) άποβιώση καθ

7 οίον
δήατοτε χρόνον προ της συμπληρώσεως της ηλικίας τών πεν
τήκοντα πέντε ετών, χορηγείται έφ' όοταξ φιλοδώρημα εις 
τόν νόμιμον προσωπικόν άντιπρόσωπον αύτου, ίσον προς 
το έφ>' άπαξ επί της συντάξεως φιλοδώρημα είς το όποιον 
θά έδικαιουτο κατά τήν πρόωρον άφυπηιρέτησίν του. Το 
έν λόγω φιλοδώρημα αυξάνεται καθ' οιονδήποτε ποσο
στόν καθ* δν αϊ συντάξεις, μεταξύ της ημερομηνίας άφυ
πηίρετήσεώς του κα ι της ημερομηνίας του θανάτου του, 
ήθελον τυχόν αύξηθη δυνάμει οιουδήποτε Νόμου προνο
ουντος περί αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει οιουδήποτε 
διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου προνοουντος 
περί τιμαριθμικής αυξήσεως τών συντάξεων. 

(6))ί(α) Έάν ό καθηγητής είς τόν όποιον εφαρμόζεται 
το εδάφιον (,1) έπαναδιορισθη είς τήν δημόσιον εκ
παιδευτική ν ύπηρεσίαν προ της καταβολής οιασδήποτε 
συντάξεως και άφυπηρετήση τελικώς είς οιανδήποτε περί
πτωσιν καθ' ην δικαιούται είς σύνταξιν δυνάμει του 
άρθρου 8, ή προηγουμένη υπηρεσία αύτου, έάν οδτος έπι
θυμή, λαμβάνεται ύπ' δψιν διά τόν ύπολογισμόν της συν
τάξεως του επί τη τελική άφυπηρετήσει του, νοουμένου 
δτι ή αμέσως προ τής τελικής άφυπηρετήσεως περίοδος 
της υπηρεσίας του δεν είναι όλιγωτέρα τών πέντε ετών 
και νοουμένου δτι οδτος αμέσως μετά τόν έπαναδιορισμόν 
του έπέλεξεν δπως έπιστρέψη οιονδήποτε φιλοδώρημα 
χορηγηθέν ε'ις αυτόν δυνάμει του εδαφίου (1) : 
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Νοείται ότι εάν ό καθηγητής ό όποιος εξέλεξε να έπι
στιρέψη το φιλοδώρημα, άποδιώση καθ' οιονδήποτε χρόνον 
μετά τον έπαναδιορισμόν του ή προηγουμένη υπηρεσία του 
/ναμβάνεται ύπ' δψιν διά τον ύπολογισμόν της συντάξεως 
χήρας καΐ τέκνων καΐ του έφ' άπαξ φιλοδωρήματος του 
καταβλητέου είς τόν νόμιμον πράσωπικόν άντιπρόσωπον 
αυτού, του εν τω παρόντι έδαφίω δρου περί συμπληρώσεως 
πενταετούς υπηρεσίας μή λαμβανομένου ύπ' δψιν. 

,(β) Ή δυνάμει τοΟ παρόντος εδαφίου επιστροφή φιλο
δωρήματος γίνεται μετά τόκου προς τοσούτον έπίτόκιον 
όσον ό Υπουργός Οικονομικών ήθελεν εκάστοτε καθορί
σει, υπολογιζόμενου άπό της ημερομηνίας καθ' ήν τούτο 
είχε κατοίβληθή μέχρι της ημερομηνίας της επιστροφής 
ολοκλήρου του ποσού. Ό χρόνος κα ι ό τρόπος της επι
στροφής καθορίζονται ίύπό του Υπουργού Οικονομικών. 

(7) Έάν ό καθηγητής είς τόν όποιον εφαρμόζεται ή 
παράγραφος (α) του εδαφίου (1) έπαναδιορισθη ή έπα
ναπροσληΐφιθίη είς οιανδήποτε ύπηίρεσίαν της Δημοκρατίας 
μετά τήν σομπλήρωσιν της ηλικίας των πεντήκοντα πέντε 
ετών, ουδεμία σύνταξις θά είναι πληιρωτέα κατά τήν διάρ
κειαν του επαναδιορισμού του. Ή καταβολή της συντά
ξεως του επαναρχίζει μετά τήν τελικήν άφυπηίρέτησίν του, 
είς δ υψος αύτη; θα εύρίσκετο έάν δεν είχε διακοπή.». 

•Αντικατ <̂  j 0 ^ρ^ρον 9 του δασικού νόμου διαγράφεται καΐ αντικαθίσταται 
τοΓό?θρου 9 δ ι α τ ο

° ακολούθου άρθρου : 
τουβασικοϋ «Φιλοδώρημα $ Έάν είς καθηγήτριαν της οποίας ό διορισμός είς 
νό^ου. είς̂ καθη συντάξιμον θέσιν έχει έπικυρωθη καΐ ή όποια έχει συμπλη

είςτινας ρώσει συντάξιμον υπηρεσίαν ουχί μίκροτέραν των πέντε 
περιπτώσεις, ετών, έπιτραπή δπως άφυπηιρετήση λόγω επικειμένου 

γάμου ή γάμου ή συνεπεία γάμου ή τεκνογονίας ή υίο
θετήσεως τέκνου ηλικίας ουχί μεγαλυτέρας τών εξ ετών 
καΐ αυτή δεν δικαιούται είς σύνταξιν δυνάμει του άρθρου 
8, χορηγείται είς αυτήν φιλοδώρημα ίσον προς το εν δω
δέκατον τών κατά τήν ή,μερομηνίαν άφυπηρετήσεως μη
νιαίων συνταξίμων απολαβών αυτής δ ι ' εκαστον συμπε
ιτλη,ρωμένον ιμήνα υπηρεσίας έάν προσκόμιση εντός εξ 
μηνών από της άφυπη,ρετήσεως αυτής ή εντός τοιαύτης 
μακροτέρας προθεσμίας δση,ν ό Ύπου,ργός Οικονομικών 
ήθελεν επιτρέψει είς οιανδήποτε είδικήν περίπτωσιν, ίκα
νοποιητικόν άποδεικτικόν του γάμου ή της τεκνογονίας 
ή της ύπ' αυτής υίοθετήσεως τέκνου.». 

Τροποποίησις | Q # y 0 εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 10 του βασικού νόιμου τροποποιεΐ

(ΐ
υ
)τΧ

φ[
°

υ τ α ι ο ι ά ^ διαγραφής τής επιφυλάξεως (β) αυτού καΐ της άντικα

δρθρουΐο ταστάσεώς της διά τής ακολούθου επιφυλάξεως :> 
τουβασικοϋ «(β) το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά απαίτηση παρά 

μου
' ικαθηΓγητού δπως άφυπηρετήση επί τη συμπληρώσει ηλικίας κατά 

πέντε ετη μικρότερος τής ηλικίας υποχρεωτικής άφυπηρετή
σεως αυτού ή καθ' οιονδήποτε μεταγενέστερον χρόνον και ό 
Υπουργός ΟΊκοναμικών, εν συνεννοηθεί μετά τού Υπουργού 
Παιδείας, δύναται νά έπιτρέψη ε Ίς καθηγητή ν δπως άφυπηρετήση 
επί τη συμπληρώσει ηλικίας κατά πέντε ετη μικροτέρας της 
ηλικ ίας υποχρεωτικής άφυπηρετήσεως αυτού ή καθ' οιονδήποτε 
μεταγενέστερον χρόνον, ωσαύτως δε προκειμένου περί καθηγή
τριας ό Υπουργός Οικονομικών νά έπιτρέψη είς αυτήν δπως 
'άφυπηρετήση λόγω επικειμένου γάμου ή γάμου ή συνε
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πεία γάμου ή τεκνογονίας αύτη ς ή λόγω υίοθετήσέως ύπ' 
αυτής τέκνου ηλικίας ούχ,ι μεγαλυτέρας των εξ ετών.». 

11. Ή παράγραφος (u) του εδαφίου (il) του άρθρου 12 του 6α ΤΡ°^°π°ί^σις 

σικου νόμου τροποποιείται δια της εξ αυτής διαγραφής των λέξεων ^ ά ^ Γ ^ ) 
«καθ' ήν υπέστη το τραύμα» (τρίτη κα! τετάρτη γράμμα!) και της τοο εδαφίου 
αντικαταστάσεως των δια τών λέξεων «της άφυπηρετήσεως αύτου». Ο) τοΰ 

άρθρου 12 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

12. Τό εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιεί Τροποποίησις 
ται δια της έξ αυτού διαγραφής τών λέξεων «τό Υπουργικόν Συμ του εδαφίου 
βούλιον δύναται να χορήγηση» (δευτέρα και τρίτη γράμμα!) κα! φ9ρουΐ3 
τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «χορηγείται ύπό του τοϋβασικοΟ 
Υπουργού Οικονομικών», νόμου. 

13. Τό εδάφιον (4) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιεί Τροποποίησις 
ται διά τής έξ αυτού διαγραφής τής λέξεως «δεκαεννέα» (τετάρτη τ

(°^)τ°$°υ 

γραμμή) και τής αντικαταστάσεως της δ ι ά τ ω ν λέξεων «είκοσι άρθρου 14 
π έ ν τ ε » . . τοΰ βασικού 

νόμου. 

«ΕΙδικαΙ 
διατάξεις 
έν σχέσει 
προς τους 
άφυπηρε
τοϋντας 
λόγ<ρ 
ασθενείας 

τοΰ βασικού 
νόμου διά τής 
προσθήκης 
νέου 
άρθρου 14 Α. 

14. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτώ ένθέσεως, Τροποποίησις 
ευθύς μετά τό άρθρον 14, του ακολούθου νέοο άρθρου : 

14Α.—(ιΐ) Πάς συνταξιούχος καθηγητής, ό όποιος άφυ
/πηρέτησε δυνάμει τής παραγράφου (β) τοΰ εδαφίου (il) 
τοΰ άρθρου 8, ή εις τον όποιον έχορηγήθη σύνταξις δυ
νάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 8Β ή δυνάμει του 
εδαφίου (3) του άρθρου 8Γ, υποχρεούται δπως ύπσβάλλη 
εαυτόν είς Ίατρικήν έξέτασιν ύπό Κυβερνητικού 'Ιατρο
συμβουλίου οσάκις κληθή προς τούτο ύπό του Διευθυντού 
τής Υπηρεσίας Δημοσίας Διοικήσεως κα! Προσωπικού. 
'Εάν τό Ί ατροσυμβούλιον κρίνη δτι ούτος άπεθεραπεύθη 
κα! δύναται νά άσκηση οιονδήποτε επάγγελμα, τότε ό 
Υπουργός Οικονομικών δύναται, λαμβανομένων ύπ' όψιν 
οιωνδήποτε ειδικών συνθηκών τής περιπτώσεως του, νά 
διάταξη την διακοπή ν ολοκλήρου ή μέρους τής συντά
ξεως του. Εις τοιαύτην περίπτωσιν ή σύνταξίς του δια
κόπτεται αναλόγως, επαναρχίζει δε νά καταβάλλεται 
ευθύς μετά την συμπλήρωσιν τής ηλικίας τών πεντήκοντα 
πέντε ετών, έκτος έάν άπσβιώση προ τής ηλικίας ταύτης, 
δτε εφαρμόζονται αϊ διατάξεις του άρθρου 20 ή τοΰ εδα
φίου (6) του άρθρου 8Β ή τοΰ εδαφίου (4) του άρθρου 
8Γ, αναλόγως τής περιπτώσεως. 

?(2) Έάν ό συνταξιούχος καθηγητής ό όποιος εκλήθη νά 
ύποβληίθή εις ίατρικήν έξέτασιν συμφώνως προς τάς δια
τάξεις του εδαφίου (il), παρέλειψε νά σσμμσρφωθή προς 
την κλήσιν άνευ ευλόγου τινός οο'ιτίας κα! εντός ευλόγου 
τινός χρονικού διαστήματος, ή καταβολή τής συντάξεως 
αύτου αναστέλλεται μέχρι συμμορφώσεως του προς τήν 
τοιαύτην κλήσιν. 

(3)ΐ Έάν ό συνταξιούχος καθηγητής, του οποίου ή σύν
ταξις διεκόπη δυνάμει του εδαφίου (1), άσθενήση εκ νέου 
καθ' οιονδήποτε χρόνον προ τής συμπληρώσεως τής ηλι
κίας τών πεντήκοντα πέντε ετών, ό Υπουργός Οικονο
μικών, έάν ίκανοποιηθή έξ εκθέσεως Κυβερνητικού Ίστρο
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ΤροπσποΙησις 
τοϋ εδαφίου 
(6 ) τοϋ 
άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 

40 τοϋ 1981. 

"Εναρξις 
Ισχύος τοΟ 
παρόντος 
Νόμου. 

συμβουλίου ότι οδτος υποφέρει από σωματικήν ή πνευ
■ματιικήν άναπηρίαν ή οποία είναι κατά πάσαν πιθανότητα 
μόνιμος καΐ ή όποια είναι τοιαύτης φύσεως ώστε να μη 
δύναται οδτος να άσκηση οιονδήποτε επάγγελμα, δύναται 
να έπιτρέψη δπως ή καταβολή της συντάξεως του έπαναρ
χίση, οπότε το ϋψος της τοιαύτης συντάξεως θά είναι ώς 
εάν αΰτη δέν εΐχε διακοπή.». 

15. Το εδάφιον (6) του άρθρου 27 του βασικού* νόμου τροποποιεί
ται διά της έν τω τέλει αύτου προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως, 
της εις το τέλος αύτου τελείας άντικαθισταμένης διά δύο στιγμών : 

«Νοείται στι, είς περίπτωσιν καθ' ην μετά τήν άφυπηρέτησιν 
καθηγητού έχορηγήθη οιαδήποτε αυξησις εις τήν σύνταξιν 
αύτου, ή επί τω θανάτω αύτου χορηγητέα είς τήν χήροον και 
τά τέκνα αύτου σύνταξις, ή)τις υπολογίζεται δυνάμει του πα
ρόντος εδαφίου, αυξάνεται κατά τήν αυτήν ποσοστιαίαν άνα
λογίαν δσην εΐχεν ή ηύξημένη σύνταξις του αποβιώσαντος κατά 
τήν ήιμεραμηνίαν του θανάτου του προς τήν σύνταξιν τήν χορη
γηθεΐσαν εις αυτόν έπί τη άφυπηρετήσει του, είς ην δε περί
πτωσιν ή σύνταξις οιασδήποτε χήρας ύπελογίσθη, ώς προνο
είται είς τό παρόν εδάφιον, αΰτη αναπροσαρμόζεται καθ* δν 
τρόπον αναφέρεται ανωτέρω εν τη παρούση επιφυλάξει άπό της 
ημερομηνίας ενάρξεως Ισχύος του περί Συντάξεων Καθηγητών 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 1981.». 

16.—'(il) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ή ισχύς 
του παρόντος Νόμου άρχεται άπό της δημοσιεύσεως αύτοΟ έν τη 
έπισήμω έφηιμερίδι της Δημοκρατίας. 

(2) Ή Ισχύς της νέας παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρ
θρου 6 του βασικού νόμου, ώς οτϋτη εκτίθεται έν τη παραγράφω 
(β) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, λογίζεται ώς άρξαμένη 
τήν Ιην 'Ιανουαρίου, 1981. 


