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Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 93(1) του 2010 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2010 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 2) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
Νόμους του 1969 έως 2010 (που στο εξής θα αναφερόντα! ως «ο βααικός νόμος") και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι 
του 1969 έως (Αρ. 2) του 2010. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

10 του 1969 
67 του 197Β 
53 του 1979 
4 του19Β5 

100 του 1985 
168 του 1986 
65 του 1987 

129 του 1987 
157 του 1987 
162 του 1987 
180 του 1987 
245 του 19Β7 
76 του 1988 

107 του Ι9Β8 
234 του 1988 
105 rau 1990 
135 του 1991 
151 του 1991 
251 του 1991 

12 του 1992 
50(Ι)του 1992 
78(1) του 1992 
80[Ι)του 1992 
8!( Ι | του 1992 
116(1) του 1992 
40(Ι|του 1993 
46(1) του 1993 
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8(1) του 1994 
37(1) του 1994 
26(1) του 1995 
72(1) του 1995 
25(1) του 1996 
43(Ι)ΐου 1996 
110(1) του 1996 
42(1) του 1997 
88(Ι)του 1997 
5(1) του 1998 

23(1) του 1398 
46(1) του 1998 
57(1) TOU1998 
79(1) του 1998 
12(1) του 1999 
30(Ι)του 1999 
44(1) του 1999 
84(Ι)ΐου 1999 
157(1) του 1999 
31(1) του 2000 
48(1) του 2000 
83(1) του 2000 
131(1) του 2000 
13(1) του 2001 
21(1) του 2001 
162(1) του 2001 
163(1} του 2001 
135(1} ίου 2002 
207(f) του 2002 
17(1) του 2003 
113(1) του 2003 
44(1) του 2004 
80(1) του 2004 
100(1) του 200Β 
36(1) του 2007 
52(1) του 2007 
84(1) του 2008 
21(1) του 2010. 

Τροποποίηση 
του όρθρου 42 
του βαοικού 
νόμου. 

Εναρξη 
της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 42 του βαοίκού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 
τη λέξη και τον αριθμό «εδαφίου (1)» (τρίτη γραμμή) και αφού αντικατασταθεί η τελεία με κόμμα, της 
ακόλουθης πρότασης: 

«καθώς και στις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), προκειμένου για 
«καθηγητή», με την έννοια που αποδίδεται στον εν λόγω όρο από τους περί Συντάξεων 
Νόμους του 1997 έως (Αρ. 2) του 2010, που υπηρετεί κατά την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2010 και υποβάλλει 
αιτηοη για αφυπηρετηση με τη συμπλήρωοη του εξηκοοτου έτους της ηλικίας του ή σε 
οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο μέχρι την ημερομηνία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής 
του.». 

3(1) του 1998 
77(1) του 1999 

141(1) του 2001 
69(1) του 2005 
21(1) του 2010 
940) του 2010. 

3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου του 2011. 
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Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 94(1) του 2010 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2010 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συντάξεων Νόμους του 1997 έως 2010 (που στο εξής θα αναφέ
ρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Συντάξεων Νόμοι του 1997 έως (Αρ, 2) του 2010. 

2. Το όρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στη δεύτερη επιφύλαξη του εδα
φίου (1) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις -ανώτερο αυτού» (τρίτη γραμμή) και πριν από το κόμμα, των 
λέξεων «και καθηγητή». 

3. Η παράγραφος (β) του άρθρου 9 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την ένθεση, αμέσως μετά 
από τις λέξεις "Πενήντα ετών» και αμέσως πριν το διαζευκτικό «ή» της ακόλουθης φράσης: 

«ή από Καθηγητή που διορίζεται την ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
94(ΐ)τουΞθΐο. περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2010, πενήντα οκτώ ετών». 

4. Το άρθρο 12 του βαοικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Το εδάφιο (1) αυτού τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη "εδαφίων" (δεύ

τερη γραμμή), του αριθμού «(1Α),»- και 
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετάτο εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α): 

«(ΙΑ) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει το εξη
κοστό έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 είναι η ηλικία των 
εξήντα τριών ετών: 

Νοείταί ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει το 
εξηκοστό έτος της ηλικίας του μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου του 2011 και της 31ης 
Αυγούστου 2012, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των 61 
ετών: 

Νοείται περαιτέρω ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Καθηγητή ο οποίος 
συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου του 2012 
και της 31ης Αυγούστου 2013, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η 
ηλικία των 62 ετών.», 

5. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την τροποποίηση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως: 

(ί) Με την ένθεση ο' αυτήν αμέσως μετά από τις λέξεις «του περί Συντάξεων (Τροποποιη
τικού) Νόμου του 2005» και πριν από το κόμμα και τις λέξεις «, υποβάλει αίτηση» της 
ακόλουθης φράσης: 

«ή σαράντα οκτώ ετών προκειμένου για Καθηγητή που διορίζεται την ή 
94(Ι) του 2010. μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιη

τικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2010»-
(ϋ) με την ένθεση σ' αυτήν αμέσως μετά από τις λέξεις «του περί Συντάξεων (Τροποποιη

τικού) Νόμου του 2005» και πριν την τελεία και την πρόταση που αρχίζει με τις λέξεις 
•Ή σύνταξη και το εφάπαξ ποσό» της ακόλουθης φράσης: 

••ή των πενήντα οκτώ ετών προκειμένου για Καθηγητή που διορίζεται την 
94(t) ίου 2οιο. ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συντάξεων (Τροπο

ποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2010», 
(β) Με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού με την ένθεση αμέσως μετά από τις λέξεις «του 

περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2005» και πριν από το κόμμα, της φράσης: 
«ή πενήντα οκτώ ετών προκειμένου για Καθηγητή που διορίζεται την ή μετά 

94(Ι) ίου 2010. την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) (Αρ, 2) 
Νόμου του 2010». 

(γ) Με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού με την ένθεση αμέσως μετά από τις λέξεις 
«του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2005» της ακόλουθης φράσης: 

•<ή των πενήντα οκτώ ετών προκειμένου για Καθηγητή που διορίζεται την ή 
94(})του2οιο. μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιητι

κού) (Αρ. 2) Νόμου του 2010,»' και 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
97(1} του 1997 
3(Ι)του199Β 

77(1) του 1999 
141(1) του 2001 
69 (Ι) του 2005 
37 (Ι) του 2010. 

Τροποποίηση 
του άρθρου Β 
του βαοίκού 
νόμου. 
Τροπαπαίηοη 
του όρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
ίου άρθρου 27 
του βαοικού 
νόμου. 
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(δ) με την τροποποίηση του εδαφίου (5) αυτού με την ένθεση αμέσως μετά από τις λέξεις 
«του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2005» και πριν από το κόμμα της ακό
λουθης φράσης: 

«ή των πενήντα οκτώ ετών προκειμένου για Καθηγητή που διορίζεται την ή 
9ΐ(!) του 2010. μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιητι

κού) (Αρ. 2) Νόμου του 2010». 
Εναρξη 6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου του 2011. 
της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφε ίο της Κυπριακής Δημοκρατ ίας 

Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mol.gov.cy/gpo 
Αντίτυπα της Επίαημης Εφημερ ίδας πωλούνται προς € 1 , 7 1 το καθένα 

Ετήαια ουνδρομή: € 6 8 . 0 0 
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