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Ο περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω Άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 3 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1984. 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Συντάξεων 

Καθηγητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 και θα αναγινώσκηται 
ομού μετά των περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμων του 1967 έως 1984 
(εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί 
Συντάξεων Καθηγητών Νόμοι του 1967 έως 1986. 

2. Το εδάφιον (4) του άρθρου 8Β του βασικού νόμου διαγράφεται 
και αντικαθίσταται διά του ακολούθου εδαφίου: 

«(4) Εις περίπτωσιν καθ' ην ο καθηγητής ήθέλεν αφυπηρε

τήσει ή παραιτηθή εκ της θέσεως του εις τον εν τη αιτήσει του 
αναφερόμενον οργανισμόν προ της συμπληρώσεως της ηλικίας 
των τεσσαράκοντα πέντε ετών, δεν δικαιούται εις καταβολήν της 
συντάξεως της αναφερομένης εις το εδάφιον (2) του παρόντος 
άρθρου, δικαιούται όμως εις καταβολήν φιλοδωρήματος υπο

λογιζόμενου ως αναφέρεται εις το εδάφιον (3). Το φιλοδώρημα 
αυτό αυξάνεται καθ' οιονδήποτε ποσοστόν καθ' ον αι συντάξεις, 
μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρετήσεως αυτού εκ της δημοσίας 
εκπαιδευτικής υπηρεσίας και της ημερομηνίας αφυπηρετήσεως ή 
παραιτήσεως εκ του οργανισμού, ήθελον τυχόν αυξηθή δυνάμει 
οιουδήποτε Νόμου προνοούντος περί αυξήσεως συντάξεων ή 
δυνάμει οιουδήποτε διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου 
προνοούντος περί τιμαριθμικής αυξήσεως των συντάξεων». 
3. Το εδάφιον (3) του άρθρου 23 του βασικού νόμου διαγράφεται 

και αντικαθίσταται διά του ακολούθου εδαφίου: 
«(3) η ελαχίστη δυνάμει του παρόντος άρθρου καταβλητέα 

σύνταξις είναι πεντήκοντα πέντε λίραι και 24 σεντ μηνιαίως. Το 
ποσόν τούτο δεν υπόκειται εις τιμαριθμικήν αύξησιν ως προ

βλέπεται εις το άρθρον 29Α»5. 
4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται την ημέραν της δημο

σιεύσεως του εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
εξαιρουμένου του άρθρου 3, του οποίου η ισχύς λογίζεται ως 
αρξαμένη την Ιην Ιουλίου 1985. 
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