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*Q περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) ΛΜόμος του 1971 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημόν εφημερίδα τη< Κυπριακές Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 20 τοΟ 1971 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΝ 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 166. 
21 τ ο ΰ 1 9 5 9 
1 9 τ ο ϋ 1 9 6 7 
6 2 τ ο 0 1 9 6 8 
69 του 1970. 

Ε.Κ.Ν. 
7 τοΰ 1962 

14 τοΟ 1962 
16 τοό1962 

7 του 1963 
11 τοΟ 1963 

1 τοϋ 1964 
12 του 1964. 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Στοιχειώδους Εκ

παιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1971, θα άναγινώσκηται 
δέ δμου μετά του περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμου (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). 

ΤροΊτόποίησις . 
τοϋ άρθρου 45 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 46 
τοϋ βασικού 
νόμου. 

ΤραποιιοΙησις 
τοΟ έ,δαφίου 
<2)Λϋδ 
0ρβ£ου48 
το0&ώι*δ8 
νόμ^ύ. 

2. Τό άρθρον 45 τοΟ δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α) Δια της ένθέσεως, είς τήν δέουσαν άλφαδητικήν αύτου τάξιν, 

του ακολούθου δρισμοΰ : 
«'δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία* σημαίνει τήν ύπηρεσίαν 

τήν περιλαμδάνουσαν τάς θέσεις τών διδασκάλων καΐ οίασ-
δήποτε ετέρας θέσεις τάς οποίας ήθελεν ορίσει τό Ύπουργι
κόν Συμδούλιον'»' 

(δ) δια της προσθήκης εις τό τέλος τοΰ όρισμοΟ της λέξεως 
«διδάσκαλος» τών λέξεων «και τόν κάτοχον οιασδήποτε άλλης 
θέσεως της δημοσίας εκπαιδευτικής υπηρεσίας τήν οποίαν 
ήθελεν ορίσει τό ΎπουργιΚόν Συμδούλιον*». 

3 . Τό άρθρον 46 του δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α) Διά της ένθέσεως ευθύς μετά τάς λέξεις «επί τη άφυπηρε

τήσει του» (τετάρτη γραμμή), της λέξεως «ετησία»· 
(δ) διά της ένθέσεως της ακολούθου επιφυλάξεως ώς πρώτης 

επιφυλάξεως αύτου : 
«Νοείται δτι έν περιπτώσει καθ* ήν ό μισθός του διδασκά

λου ευρίσκεται επί κλίμακος και ό διδάσκαλος μέχρι της 
ημερομηνίας άφυπηρετήσεώς του έχει κερδίσει ουχί όλιγώ
τερον του ήμίσεος της επομένης ετησίας προσαυξήσεως της 
κλίμακός του, ό μισθός αύτου" λογίζεται ώς ηύξημένσς δι* 
ολοκλήρου του ποσού τ^ς τοιαύτης προσαυξήσεως :»' 

(γ) διά της, ένθέσέώς της λέξεως «περαιτέρω* ευθύς μετά τήν 
λέξιν «Νοείται» έν *η υφισταμένη πρώτη επιφυλάξει ήτις 
καθΐστατΰςι δευτέρα έπιφύλαξις. 

4 . Τό εδάφιον (2) του άρθρου 48 τοΟ βασικοΟ νόμου τροποποιείται 
διά της προσθήκης είς τό τέλος αύτου τών λέξεων «ή λόγω υίοθετή
σίεως όπ* άύτής τέκνου ηλικίας ουχί μεγάλυτέρίας τ ώ ν ί ξ ετών,*. 
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5. Τό εδάφιον (Ι) του άρθρου 52 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 
δια της ένθέσεως ευθύς μετά τάς λέξεις «τεκνογονίας αυτής» (τε τοΰ εδαφίου 
τάρτη γραμμή) των λέξεων «ή λόγω υίόθετήσεώς ύπ' αυτής τέκνου ^Λ^52 
ηλικίας ουχί μέγαλυτέρας των £ξ ετών», τοΰ βασικοϋ 

νόμου. 
6. Τό εδάφιον (1) του: άρθρου 53 του: βασικού νόμου τροποποιεί Τροποποίηση 

ται δια τής προσθήκης είς τό τέλος τής παραγράφου (β) της έπΐφυ τοΰ εδαφίου 
λάξεως αύτοΰ τών λέξεων «ή λόγω υίοθετήσεως ύπ' αυτής τέκνου ^Λ^-53 
ηλικίας ουχί μεγαλυτέρας των εξ ετών'». τοϋβασικοΟ 

νόμου. 
7. Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 61 τοΰ βασικοϋ νόμου διαγράφεται Άντικατά

καί αντικαθίσταται δια του ακολούθου εδαφίου : στάσις τοϋ 
"V εδαφίου (2) 

«(2) Εν τω παρόντι άρθρω— τοδάρθρου.61 
'μισθός' σημαίνει τόν μισθόν δστις 'θά έλαμδάνετσ ύπ' δψιν *°Ρ βασικοϋ 

διά τόν ύπολογισμόν οιασδήποτε συντάξεως ή φιλοδωρήματος μου' 
τό όποιο ν θά έχορηγεΐτο εις τόν διδάσκαλο ν έάν είχεν άφυπη^
ρετήσει κατά τήν ήμερομηνίαν του θανάτου του ύπό τάς περι
στάσεις τάς περιγραφόμενα ς εις τήν παράγραφον (β) του έδα ; 
φ ίου (1) του άρθρου 51" 

'έφ* άπαξ έπί τής συντάξεως φιλοδώρημα' σημαίνει τό φιλο
δώρημα τό όποιον θά έχορηγεΐτο εις τόν διδάσκαλον δυνάμε 
τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 57 έάν κατά τόγ χρόνον του θα
νάτου του είχεν άφυπηρετήσει ύπό τάς περιστάσεις τάς περι
γραφόμενος εις τήν παράγραφον (β) του εδαφίου (1) του άρ
θρου 51 και είχεν ασκήσει έκλογήν δπως λάβη ήλαττωμένην 
σύνταξιν καί φιλοδώρημα : 
Νοείται δτι διά τους σκοπούς έκατέρου τών δρων τούτων έν 

περιπτώσει καθ' ην ό θάνατος τοΰ διδασκάλου έπισυμβή μεταξύ 
τής 31ης 'Ιανουαρίου καί τής 31ης Αυγούστου, ή συντάξιμος υπη
ρεσία αύτοΰ λογίζεται ώς ηύξημένη κατά δύο μήνας ή κατά τό 
μεσολαβούν μεταξύ τής ημερομηνίας του θανάτου του καί τής 31ης 
Αυγούστου χρονικόν διάστημα έάν τούτο είναι βραχύτερον τών 
δύο μηνών.». 
8. Τό άρθρον 62Ε τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται διά τής προσ Τροποποίηση 

θήκης εις τό τέλος αύτοΰ τοΰ ακολούθου νέου εδαφίου : ^ L ^ i 5 0 0 

«(4) Πάσα σύνταξις επιπρόσθετος προς τήν κανονικήν τοιαύτην βασικοϋ 
χορηγηθείσα ε'ις τό ν αποθανόντα δυνάμει τών διατάξεων τοΰ Μέ νόμου, 
ρους V τοΰ παρόντος Νόμου πλην τής χορηγηθείσης λόγω ανα
πηρίας λογίζεται ώς κτηθεΐσα δι' υπηρεσίας άνευ εισφορών καί 
τά τρία δέκατα Μκτα αυτής συνιστώσιν έπιπρόσθετον σύνταξιν 
χήρ«ς·»· 
9. Τό άρθρον 62Η τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται διά τής προσ Τροποποίησις 

θήκης είς τό τέλος αύτοΰ τοΰ ακολούθου νέου εδαφίου^: ^pj5^]?00 

«(6) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεως τοΰ εδαφίου (2) ουδείς ε'ισφο βασικοϋ 
ρεύς υποχρεούται νά καταβάλη ποσόν άντιπροσωπεΰον περισσό νόμου, 
τέρας τώ ν τετρακοσίων τεσσαράκοντα μηνιαίων εισφορών, λαμ
βανομένων ύπ' δψιν καί οιωνδήποτε εισφορών καταβληθεισών δυ
νάμει τοΰ άρθρου 62θ,·> 

10. Ή Ισχύς τών άρθρων 8 κα^9 τρΰ παρόντος Νόμου θεωρείται 'Ημερομηνία 
ώς άρξαμένη τή ν Ίην 'Απριλίου 1967. ι^ ί ςτων^ 

άρθρων 8 
καί 9 του 
παρόντος 
Νόμου. 

_ _ _ ^ . » . · * 
Έτυπώθη έν τψ Τυπογράφε ίω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


