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Ο περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδί

δεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο

κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 24 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1981 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόΐμος θα αναφέρηται ως ο περί Συντάξεων Καθη Συνοπτικός 

γητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 και θα αναγινώσκηται τίτλος, 
ομού μετά των περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμων του 1967 έως 5|^°ujg70 
1981 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο δασικός νόμος») και ο ig τθο 1971 
βασικός νό'μος >και ο πάρων Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι 66 του 1973 
περί Συντάξεων Καθηγητών ΝόΙμοι του 1967 έως 1984. < 43 του 1976 

40 του 1981. 

2. Το άρθρον 7 του βασικού νόμου (ως τούτο εκτίθεται εν τω Τροποποίησις 
άρθρω 5 του περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) Νόμου του άρθρου 7 
του 1981) τροποποιείται ως ακολούθως: 1?^™°* 

(α) Διά της προσθήκης της ακολούθου δευτέρας επιφυλάξεως 40 του 1981. 
ΐεις το τέλος του εδαφίου (1) αυτού, της εις το τέλος της 
πρώτης επιφυλάξεως αυτού τελείας αντικαθισταμένης διά 
δύο στιγμών: > > 

(«Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός Οικονομικών δύναται 
εν οιαδήποτε ειδική περιπτώσει να επιτρέψη όπως η τοιαύτη 
εκλογή ασκηθή εις μεταγενεστέραν ημερομηνίαν». 

(β) Διά της προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως εις το 
ι τέλος του εδαφίου (3) αυτού, της εις το τέλος αυτού 

τελείας αντί καθ ιστάμενη ς διά δύο στιγμών: 
«Νοείται ότι ο Υπουργός Οικονομικών δύναται εν οιαδή

ποτε ειδική περιπτώσει να επιτρέψη όπως η τοιαύτη εκλογή 
ασκηθή εις μεταγενεστέραν ημερομηνίαν». 

ι (γ) Διά της διαγραφής και "καταργήσεως του εδαφίου (7) 
αυτού. 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ως αρξαμένη την 17ην Έναρξις 
Ι ο υ λ ί ο υ , 1981 . ισχύος του 

παρόντος ■ 
Νόμου. 

>,* 


