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Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμιση 
Άλλων Επιμέρους Συναφών Θεμάτων) Νόμος (Αρ. 2) του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 79(1) του 1994 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων "ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

(Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμιση Αλλων Επιμέρους Συναφών 
Θεμάτων) Νόμος (Αρ. 2) του 1994. 

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια— 

"δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον 
όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων 
του 1969 έως (Αρ. 2) του 1994· 

"εκπαιδευτικός λειτουργός " σημαίνει το μέλος της δημόσιας εκπαιδευτικής 
υπηρεσίας που κατέχει τη θέση διευθυντή σχολείων δημοτικής εκπαί

δευσης· 
"λειτουργός" σημαίνει εκπαιδευτικό λειτουργό. 

3. Η θέση διευθυντή σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης αναβαθμίζεται από την 
1η Σεπτεμβρίου 1994 από τις συνδυασμένες μισθοδοτικές Κλίμακες Α10 και 
All στην Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά τρεις προσαυξήσεις. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

10 του 1969 
67 του 1978 
53 του 1979 
4 του 1978 

100 του 1985 
168 του 1986 
65 του 1987 
129 του 1987 
157 του 1987 
162 του 1987 
180 του 1987 
245 του 1987 
76 του 1988 
107 του 1988 
234 του 1988 
105 του 1990 
135 του 1991 
151 του 1991 
251 του 1991 
12 του 1992 

50(1) του 1992 
78(1) του 1992 
80(1) του 1992 
81(1) του 1992 
116(1) του 1992 
40(1) του 1993 
46(1) του 1993 
8(1) του 1994 
37(1) του 1994. 

Αναβάθμιση 
θέσεων. 
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4.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο μισθός κάθε εκπαι

δευτικού λειτουργού αναπροσαρμόζεται με βάση τις διατάξεις του Παραρτή

ματος. 
(2) Στα πλαίσια της αναπροσαρμογής αυτής ο Υπουργός Οικονομικών έχει 

εξουσία να αίρει οποιεσδήποτε μισθοδοτικές ανωμαλίες που είναι δυνατό να 
προκύψουν. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Αρθρο 4(1)) 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΝ 
1. Ο μισθός κάθε εκπαιδευτικού λειτουργού όπως αυτός εκτίθεται στην Πρώτη 

Στήλη του Πίνακα Αναπροσαρμογής Μισθών (στο εξής αναφερόμενος ως 
"ο παλαιός μισθός"), αναπροσαρμόζεται από την καθορισμένη ημερομηνία στο 
μισθό που φαίνεται απέναντι από αυτόν στη Δεύτερη Στήλη του Πίνακα ( στο 
εξής αναφερόμενος ως "ο νέος μισθός"). 

2.—(α) Αν ο νέος μισθός του εκπαιδευτικού λειτουργού είναι χαμηλότερος 
από τον αρχικό μισθό της νέας κλίμακας του, που εκτίθεται στην Τρίτη Στήλη 
του Πίνακα Αναπροσαρμογής Μισθών (στο εξής αναφερόμενης ως "η νέα 
κλίμακα") αυτή λογίζεται ότι επεκτείνεται προσωρινά προς τα κάτω κατά τόσες 
βαθμίδες του ίδιου ύψους, όπως η προσαύξηση της νέας κλίμακας του, όσες 
απαιτούνται υπό τις περιστάσεις και ο εκπαιδευτικός λειτουργός αρχίζει να 
κερδίζει προσαύξηση με εξάμηνη περίοδο υπηρεσίας μέχρις ότου φτάσει τον 
αρχικό μισθό της νέας κλίμακας του. 

(β) Η προς τα κάτω επέκταση οποιασδήποτε'κλίμακας μειώνεται σταδιακά 
με την κατάργηση της εκάστοτε πιο χαμηλής βαθμίδας της επέκτασης αυτής μόλις 
παύσει να βρίσκεται πάνω σ' αυτή οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός λειτουργός, η 
διαδικασία δε αυτή συνεχίζεται μέχρις ότου καταργηθεί πλήρως η επέκταση 
αυτή. 

(γ) Εφόσον υπάρχει οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός λειτουργός του οποίου ο 
μισθός στη νέα κλίμακα του βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο της επέκτασης 
προς τα κάτω της νέας κλίμακας της θέσης του, ο μισθός οποιουδήποτε προσώπου 
που θα διοριστεί στη θέση αυτή καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών 
σε τρόπο ώστε αυτό να μην τίθεται μισθολογικά σε πιο πλεονεκτική θέση από 
οποιοδήποτε εκπαιδευτικό λειτουργό που κατέχει ήδη τη θέση αυτή, το πρόσωπο 
δε αυτό αρχίζει να κερδίζει προσαύξηση με εξάμηνη περίοδο υπηρεσίας μέχρις 
ότου φτάσει τον αρχικό μισθό της νέας κλίμακας του: 

Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθός λειτουργού που βρίσκεται 
πάνω σε οποιοδήποτε σημείο της επέκτασης προς τα κάτω της κλίμακας του έχει 

Αναπρο
σαρμογή 
μισθών. 
Παράρτημα 
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με οποιοδήποτε τρόπο καθηλωθεί ο μισθός του προσώπου που θα διοριστεί στη 
θέση αυτή καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών σε τρόπο ώστε αυτό να 
μη ζημιώνεται μισθολογικά ως αποτέλεσμα της καθήλωσης αυτής. 

3.—(α) Ανεξάρτητα αν ο νέος μισθός του εκπαιδευτικού λειτουργού συμπίπτει 
ή όχι με οποιαδήποτε βαθμίδα της νέας κλίμακας του, ή με οποιαδήποτε βαθμίδα 
της επέκτασης της προς τα κάτω, που γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
παραγράφου 2 του Παραρτήματος αυτού. Ο λειτουργός διατηρεί το νέο μισθό 
του μέχρις ότου με υπηρεσία κερδίσει τη διαφορά μεταξύ του μισθού του αυτού 
και της αμέσως ψηλότερης βαθμίδας της νέας κλίμακας του, περιλαμβανομένης 
και οποιασδήποτε τυχόν επέκτασης της αφού ληφθεί υπόψη και οποιοδήποτε 
ποσό προσαύξησης που κερδήθηκε απ' αυτόν μέχρι την καθορισμένη ημερο

μηνία. 
(β) Αν μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία ο εκπαιδευτικός λειτουργός έχει 

ήδη κερδίσει ποσό προσαύξησης ίσο ή μεγαλύτερο της πιο πάνω διαφοράς, 
τοποθετείται από την ημερομηνία αυτή στην αμέσως πιο ψηλή βαθμίδα της νέας 
κλίμακας του ή της τυχόν επέκτασης της και οποιοδήποτε ποσό προσαύξησης 
παραμένει σε πίστη του λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της ημερομηνίας 
της επόμενης προσαύξησης του. 

4. Εκπαιδευτικός λειτουργός που βρίσκεται στην κορυφή της παλαιάς κλίμακας 
του διατηρεί το νέο μισθό του και προχωρεί στη βαθμίδα που έπεται του μισθού 
του αυτού στη νέα κλίμακα του μόλις με υπηρεσία κερδίσει τη διαφορά μεταξύ 
του μισθού του και της βαθμίδας που έπεται του μισθού του. 

5. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος— 
(α) Ποσό προσαύξησης που κερδήθηκε από εκπαιδευτικό λειτουργό μέχρι 

την καθορισμένη ημερομηνία υπολογίζεται με βάση το ποσό της 
προσαύξησης της παλαιάς κλίμακας του· 

(β) σε σχέση με μισθό η προσαύξηση, ποσό μέχρι 50σ αγνοείται ποσό 
μεγαλύτερο των 50σ λογίζεται ως μία λίρα· 

(γ) υπηρεσία μέχρι 15 ημερών αγνοείται, υπηρεσία όμως που υπερβαίνει 
τις 15 ημέρες λογίζεται ως συμπληρωμένος μήνας. 

6. Οι βαθμίδες οποιασδήποτε κλίμακας που συνιστούν επέκταση της προς τα 
κάτω φαίνονται στους Πίνακες Αναπροσαρμογής Μισθών με τυπογραφικούς 
αριθμούς πιο βαθιού μαύρου χρώματος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΝ 

Πρώτη Στήλη 

Παλαιά 
Μισθοδοτική 

Κλ. Α10 

£ 

(0) 3180 

(1) 3332 

(2) 3484 

(3) 3636 

(4)3788 

(5) 3940 

(6) 4092 

(7) 4244 

(8) 4396 

Λεύτερη Στήλη 

Μισθός κατά 
την ημερ. 

δημοσίευσης 
του Νόμου στην 

Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας 

£ 

3180 

3332 

3484 

3636 

3788 

3940 

4092 

4244 

4396 

Τρίτη Στήλη 

Νέα Μισθοδοτική Κλίμακα 
A l l επεκτεινόμενη κατά 

τρεις προσαυξήσεις 

£ 

3151 

3303 

3455 

3607 

(0) 3759 

(1)3911 

(2) 4063 

(3) 4215 

(4) 4367 

(5)4519 
(6) 4671 
(7) 4823 
(8) 4975 
(-)5127 
(-) 5279 
(-)5431 

Ο Πίνακας αυτός αφορά τη θέση— 
Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κλ. Α10 και All) 
- Λειτουργοί στην Κλίμακα Α10. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΝ 

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη 

Μισθός κατά 
Παλαιά τηνημερ. Νέα Μισθοδοτική Κλίμακα 

Μισθοδοτική δημοσίευσης .All επεκτεινόμενη κατά 
Κλ. All του Νόμου στην τρεις προσαυξήσεις 

Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας 

£ 
(0) 3759 
(1)3911 
(2) 4063 
(3)4215 
(4) 4367 
(5)4519 
(6) 4671 
(7) 4823 
(8)4975 

£ 
3759 
3911 
4063 
4215 
4367 
4519 
4671 
4823 
4975 

£ 
(0) 3759 
(1)3911 
(2) 4063 
(3)4215 
(4) 4367 
(5)4519 
(6) 4671 
(7) 4823 
(8) 4975 
(-0 5127 
(-) 5279 
(-)5431 

Ο Πίνακας αυτός αφορά τη θέση— 
Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κλ. Α10 και All) 
- Λειτουργοί στην Κλίμακα All. 


