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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3049 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1996 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 26(1) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Καθηγητών (Τρο

ποποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συντάξεων 
Καθηγητών Νόμους του 1967 μέχρι 1994 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμοι του 1967 μέχρι 1996. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

56 του 1967 
12 του 1970 
19 του 1971 
66 του 1973 
43 του 1976 
37 του 1979 
40 του 1981 
24 του 1984 
3 του 1986 
34 του 1988 
62 του 1990 

34(1) του 1992 
111(1) του 1992 
44(1) του 1993 
16(1) του 1994 
99(1) του 1994. 

(107) 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 
(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) της πιο κάτω παραγράφου (ζ): 

«(ζ) η υπηρεσία καθηγητή σε δημόσια σχολεία στην Ελλάδα, 
που προηγείται μόνιμου διορισμού σε δημόσια σχολεία 
μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου: 

Νοείται ότι θα καταβάλλονται απευθείας στην 
Κυπριακή Δημοκρατία τα ποσά που ο καθηγητής δικαι
ούται να λάβει από τα Επικουρικά Ταμεία της Ελλάδας 
καθώς και τα άλλα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που 
δικαιούται για την υπηρεσία του στην Ελλάδα σύμ
φωνα με τη Σύμβαση μεταξύ της Κυβέρνησης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Ελληνικής Δημοκρατίας για Συνταξιοδότηση Κρατι
κών Υπαλλήλων του 1994.»· και 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 
Παράρτημα 
Έβδομο 
2.9.1994. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 

(β) με την προσθήκη στο τέλος αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου: . 
«(9) Σε περίπτωση καθηγητή που υπηρετεί σε σχολεία στις τουρ

κοκρατούμενες περιοχές της Κύπρου ή υπηρέτησε στα σχολεία 
αυτά πριν από την αφυπηρέτηση ή το θάνατο του και δε συμπλη
ρώνει το υπό του Νόμου απαιτούμενο ανώτατο όριο υπηρεσίας 
για πλήρη σύνταξη, ο χρόνος υπηρεσίας του στα σχολεία αυτά 
μετά την τουρκική εισβολή λογίζεται ως διπλάσιος για σκοπούς 
υπολογισμού των ωφελημάτων αφυπηρέτησής του.». 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 27, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

27Α.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) 
και (4), τα άρθρα 27 και 28Α, του βασικού νόμου (όπως εκτίθε
νται στο άρθρο 18 του περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροπο
ποιητικού) Νόμου του 1990 και στο άρθρο 8 του περί Συντά
ξεων Καθηγητών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1992), τα οποία 
προβλέπουν την καταβολή εισφορών για προηγούμενη υπηρε
σία, εφαρμόζονται από την ορισθείσα ημέρα και σε εισφορείς 
που έχουν υπηρεσία σε δημόσια σχολεία στην Ελλάδα, η οποία 
θεωρείται συντάξιμη δυνάμει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου, όπως αυτό τροποποιείται 
με το άρθρο 2 του περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητι
κού) Νόμου του 1996. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αναφερόμενη στα 
άρθρα 27 και 28Α ορισθείσα ημέρα σημαίνει την ημερομηνία δημο
σίευσης του ως προείρηται Τροποποιητικού Νόμου. 

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αναφερόμενη στα 
εδάφια (2) και (4) του άρθρου 27 του βασικού νόμου προθεσμία 
των τεσσάρων και τριών μηνών, αντίστοιχα, θεωρείται ότι λήγει 
εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ως προείρη
ται Τροποποιητικού Νόμου. 

«Εισφορές 
για υπηρεσία 
σε δημόσια 
σχολεία στην 
Ελλάδα. 
62 του 1990 
34(1) του 1992 
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(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αναφερόμενη στα 
άρθρα 27 και 28Α του βασικού νόμου προηγούμενη υπηρεσία 
σημαίνει την υπηρεσία σε δημόσια σχολεία στην Ελλάδα.». 

4.—(1) Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε από 30.6.1992. Έναρξη ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 


