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Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 
εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 26 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Στοιχειώδους Συνοπτικός 

Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 και θα αναγινώ- ^Xoq
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σκηται ομού μετά του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου 2ΐ%ουΐ959 
(εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος»). 19του 1967 

62 του 1968 
69 του 1970 
20 του 1971 
67 του 1 9 / 3 
70 του 1975 
41 του 1976 
36 του 1979 
38 του 1981. 

2.—(1) Πας διδάσκαλος νυν εν τη δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία Δικαίωμα 
όστις δυνάμει της επιφυλάξεως (ι) της παραγράφου (α) του άρ ^ ο λ ? σ ε ω ς 

θρου 16 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) ασκηθείσης 
Νόιμου του 1967, έχει ασκήσει την εν αυτή αναφερομένην εκλογήν δυνάμει του 
δύναται να ανακαλέση την ρηθείσαν εκλογήν αυτού δι' εγγράφου άρθρου 16 

ο Λ ' , , · 1 r l Γ ' Α ' του Νόμου 19 
ειδοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικον Λογιστην. ι του 1967 

(2) Πας διδάσκαλος όστις έχει ασκήσει το 'δικαίωμα ανακλή
σεως δυνάμει του εδαφίου (1) υπάγεται από της ημερομηνίας της 
τοιαύτης ανακλήσεως εις απάσας τας διατάξεις του δασικού νόμου 
και λογίζεται ως ουδέποτε ασκήοας εκλογήν δυνάμει της επιφυ
λάξεως (ι) της παραγράφου (α) του άρθρου 16 του περί Στοι
χειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1967. 

(3) Πας διδάσκαλος όστις έχει ασκήσει το δικαίωμα ανακλή
σεως δυνάμει του εδαφίου (1) λογίζεται, διά τους σκοπούς του 
άρθρου 62© του βασικού νόμου, ως καθιστάμενος 'συντάξιμος από 
της ημερομηνίας της ανακλήσεως και δύναται να ασκήση ανεκκλή
τως δικαίωμα εκλογής όπως καταβάλη τας εν τω ρηθέντι άρθρω 
καθοριζομένας εισφοράς bC οιανδήποτε περίοδον συμπεπληρωμένων 
μηνών προηγουμένης συνταξίμου υπηρεσίας αυτού. 

(4) Η εν τω εδαφίω (3) αναφερομένη άσκησις δικαιώματος 
εκλογής και καταβολή των εισφορών δύναται να γίνη κατά τον 
αυτόν χρόνον καθ' όν ασκείται το δικαίωμα ανακλήσεως δυνάμει 
του εδαφίου (1). 


