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Ο περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

περιπτώσεις 
αφυπηρετή-
σεως λόγω 
πλήρους ανα 
πηρίας. 

Αριθμός 34 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1986 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Συντάξεων Καθηγητών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 και θα αναγινώσκηται ομού μετά των 
περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμων του 1967 έως 1986 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμοι 
του 1967 έως 1988. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ ενθέσεως, ευθύς 
μετά το άρθρον 12, του ακολούθου νέου άρθρου: 
«Αύξησις 12Α.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 5 και 
™.τά^ω^ ! ι ς τηρούμενης της πρώτης επιφυλάξεως του εδαφίου (1) του 

άρθρου 3, εις περίπτωσιν αφυπηρετήσεως καθηγητού δυνάμει 
της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 8, όστις 
συνεπλήρωσεν υπηρεσίαν δέκα ή περισσοτέρων ετών και 
όστις κατέστη πλήρως ανάπηρος, η εις αυτόν χορηγητέα 
σύνταξις είναι εκείνη η οποία θα κατεβάλλετο εις αυτόν εάν 
ο αφυπηρετών εξηκολούθη να ευρίσκεται εν τη υπηρεσία και 
αφυπηρέτη κατά την ημερομηνίαν καθ ' ην θα συνεπλήρωνε 
το όριον ηλικίας αναγκαστικής αφυπηρετήσεως, υπολογί

ζεται δε επί της ανωτάτης βαθμίδος της μισθοδοτικής 
κλίμακος της θέσεως της αμέσως ανωτέρας της θέσεως την 
οποίαν ούτος κατέχει κατά την ημερομηνίαν της αφυπηρετή

σεώς του. Η ούτω προστιθεμένη περίοδος υπηρεσίας θεω

ρείται ως υπηρεσία μετ' εισφορών: 

Νοείται ότι εάν η δυνάμει του άρθρου 12 χορηγητέα 
σύνταξις είναι συνολικώς μεγαλύτερα της δυνάμει του 
παρόντος άρθρου χορηγητέας συντάξεως καταβάλλεται η 
μεγαλύτερα σύνταξις. 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
Ά γ ω ν ' σημαίνει τον απελευθερωτικόν αγώνα του Ελλη

νικού Κυπριακού Λαού, τον αρξάμενον ενόπλως υπό της 
ΕΟΚΑ την Ιην Απριλίου, 1955, και λήξαντα διά της 
διαταγής του Αρχηγού Διγενή την 9ην Μαρτίου, 1959* 

'πλήρως ανάπηρος' σημαίνει καθηγητήν όστις κατέστη 
μονίμως ανίκανος εις βαθμόν εκατόν τοις εκατόν και η 
τοιαύτη ανικανότης καθιστά αδύνατον την εκτέλεσιν των 
καθηκόντων της θέσεως του, της τοιαύτης ανικανότητος 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

56 του 1967 
Ι του 1970 
19 του 1971 
66 του 1973 
43 του 1976 
37 του 1979 
40 του 1981 
24 του 1984 
3 του 1986. 

Τροποποίησις 
του βασικού 
νόμου διά 
της προσθήκης 
νέου άρθρου. 
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και του βαθμού αυτής οφειλομένων αποκλειστικώς εις 
τραύματα προκληθέντα υπό περιστάσεις αίτινες κρίνονται 
υπό του Υπουργού Οικονομικών ως απορρέουσαι εκ της 
συμμετοχής του εις τον Αγώνα ή εκ των μετά την 21ην 
Δεκεμβρίου, 1963 ή των ως εκ της παρανόμου δράσεως της 
ΕΟΚΑ Β ή των κατά ή μετά το πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου, 1974 ή των από της 20ής Ιουλίου, 1974, 
Τουρκικής εισβολής δημιουργηθεισών συνθηκών.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


