
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ' Άρ. 312 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

Τοϋ Προέδρου της Δημοκρατίας ύττογράψαντος την 8ην Φεβρουαρίου 1964, 
τον παρόντα Νόμο ν της 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, δημοσιεύεται 
ούτος συμψώνως τω "Αρθρω 104 τοΟ Συντάγματος. 

'Αριθμός 8 τοϋ 1964 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Μ Ε Σ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ω Σ . 

1 . Ό παρών Νόμος θά καλήται ό περί Υπαλλήλων τών Κοινοτι- Συνολικώς-
κών Σχολείων Μέσης 'Εκπαιδεύσεως Νόμος 1963. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έάν έκ του κειμένου δέν προκύπτη σα- ΈρμηνΕΐα. 
φως άλλο τι— 

«Επιτροπή Διοικήσεως» σημαίνει τήν όμώνυμον έπιτροπήν της 
Σ υνελεύσεως* 

«κοινοτικόν σχολεΐον» ή «σχολεΐον» σημαίνει σχολεΐον μέσης ή 
ανωτέρας εκπαιδεύσεως τήν εύθύνην διοικήσεως και διαχειρίσεως 
του οποίου έχει ή Συνέλευσις" 

«οργανική θέσις» σημαίνει νενομοθετημένην θέσιν υπαλλήλου 
σχολείων' 

«Συνέλευσις» σημαίνει τήν Έλληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν' 
«σχολική εφορεία* ή «εφορεία» σημαίνει σχολικήν έφορείαν 

κατά νόμον διοριζόμένην υπό της Συνελεύσεως* 
«υπάλληλος σχολείων» ή «υπάλληλος» σημαίνει ττρόσωττον κατά 

νόμον διοριζόμενον είς όργανικήν θέσιν καΐ υπηρετούν είς τό ύπαλ

ληλικόν προσωπικόν κοινοτικού σχολείου μέσης εκπαιδεύσεως καΐ 
δέν περιλαμβάνει ύπάλληλον δστις τοποθετείται ύπό της Συνελεύ

σεως είς σχολεΐον προς έκτέλεσιν είδικών καθηκόντων. 
3.—(1) Αϊ οργανικά! θέσεις τών υπαλλήλων σχολείων διακρίνον- 'οργανικαΐ 

ται είς τεσσάρας τάξεις ως ακολούθως : θέσεις. 
Επιμελητής Α' τάξεως 
Επιμελητής Β' τάξεως 
Επιμελητής Γ' τάξεως 
Επιμελητής Δ' τάξεως 

(39) 
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(2) Ό αριθμός των οργανικών θέσεων έκαστης τάξεως καθορί
ζεται κατ' έτος είς τόν προϋπολογισμό ν της Συνελεύσεως βάσει των 
απαραιτήτων αναγκών τών σχολείων καΐ λαμβανομένων υπ' δψιν 
τών εισηγήσεων του Γραφείου Παιδείας ώς και τών εισηγήσεων τών 
οίκείων σχολικών εφορειών προκειμένου περί σχολείων έφ' ών εκτεί
νεται ή άρμοδιότης τούτων. 

Πλήρωσις 4.—(1) Ό αριθμός τών ύπηρετούτων υπαλλήλων δέν δύναται νά 
&ενων Λ ύπερδαίνη τόν αριθμόν τών εκάστοτε εγκεκριμένων οργανικών 
BtaZv. V θέσεων. 

(2) ΑΙ όργανικαι θέσεις πληρούνται ώς ακολούθως : 
(α) Δ' τ ά ξ ι ς : Διά πρώτου διορισμού, κατόπιν προκηρύξεως 

είς τόν τύπον. 
(δ) Γ" τ ά ξ ι ς : Διά προαγωγής Επιμελητού Δ' τάξεως, κα

τόπιν ένδοϋπηρεσιακής προκηρύξεως. 
(γ) Β' τ ά ξ ι ς : Διά προαγωγής Επιμελητού Γ' τάξεως, κα

τόπιν ένδοϋπηρεσιακής προκηρύξεως. 
(δ) Α' τ ά ξ ι ς : Διά προαγωγής 'Επιμελητού* Β' τάξεως, κα

τόπιν ένδοϋπηρεσιακής προκηρύξεως ή διά 
πρώτου διορισμού, κατόπιν προκηρύξεως είς 
τόν τύπον. 

(3) ΈπΙ ίσων προσόντων μεταξύ τών υποψηφίων, προτιμώνται ot 
έν τη υπηρεσία υποψήφιοι. 

•Αικχπούμενα 5.—(1) Ουδείς διορίζεται ώς υπάλληλος σχολείων έάν δέν πλη

S i S y * P o t xoC* «κολούθους δρους : 
(α) νά Ιχτ) συμπληρώσει τό 18ον έτος τής ηλικίας του, 
(6) νά κατέχη τά δι' έκάστην θέσιν απαιτούμενα είδικά προ

σόντα ώς ταύτα καθορίζονται είς τήν παράγραφον (2), 
(γ) νά έχη Κυπριακήν Ιθαγένειαν, 
(δ) νά κέκτηται τό προσήκον είς κοινοτικόν δπάλληλον ήθος. 

ΕΙς τό ήθος περιλαμβάνεται και ή προσήλωσις προς τα 
εθνικά Ιδεώδη τών Ελλήνων και τήν Χριστιανικήν θρη
σκείαν, προκειμένου δέ περί υπαλλήλων ανηκόντων εις θρη
σκευτικός ομάδας, ή προσήλωσις είς τάς Ιδίας αυτών πα
ραδόσεις, 

(ε) νά μή έχη καταδικασθή έπί διαπράξει κακουργήματος ή 
πλημμελήματος τό όποιον προδίδει άτομον έπικίνδυνον ή 
άνεπιθύμητον είς τήν ύπηρεσίοτν, 

(στ) νά μή έχη άπολυθή έκ της υπηρεσίας της Συνελεύσεως διά 
πειθαρχικούς λόγους, 

(ζ) νά άπολοώη υγείας δεόντως πιστοποιουμένης, καΐ 
(η) νά μή παρουσιάζη σωματικήν άναπηρίαν έπηρεάζουσαν τήν 

έκτέλεσιν τών καθηκόντων του. 
(2) Τά απαιτούμενα είδικά προσόντα εΐναι τά ακόλουθα : 

(α) Δ' τ ά ξ ι ς : Άπολυτήριον τουλάχιστον πενταταξίου σχο
λείου μέσης εκπαιδεύσεως καΐ είδικαί γνώ
σεις αναλόγως τών καθηκόντων δι* α ό υπάλ
ληλος προορίζεται. 

(6) Γ' τ ά ξ ι ς : Άπολυτήριον τουλάχιστον πενταταξίου σχο
λείου μέσης εκπαιδεύσεως καΐ τετραετής του
λάχιστον υπηρεσία είς τήν Δ' τάξιν ώς και 
είδικαί γνώσεις αναλόγως τών καθηκόντων 
δι' α ό υπάλληλος προορίζεται. 
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(γ) Β τ ά ξ ι ς : Απολυτήριον εξαταξίου σχολείου μέσης εκ
παιδεύσεως και τετραετής τουλάχιστον υπη
ρεσία ε'ις την Γ τάξιν ώς και είδικαί γνώσεις 
αναλόγως των καθηκόντων δι* α ό υπάλλη
λος προορίζεται 

(δ) Α τ ά ξ ι ς : Άπολυτήριον εξαταξίου σχολείου μέσης εκ
παιδεύσεως καί τετραετής τουλάχιστον υπη
ρεσία εις τήν Β' τάξιν ώς καί είδικαί γνώσεις 
αναλόγως των καθηκόντων δι ' ά ό υπάλλη

λος προορίζεται, 
ή 

Πτυχίον Πανεπιστημιακής ή άλλης Ισοτίμου 
'Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και 'Εμπο
ρικών Επιστημών καί διετής τουλάχιστον 
πείρα ε'ις συναφή έργασίαν. 

(3) At άπαιτούμεναι είδικαί γνώσεις αί αναφερόμενοι εις τήν 
προηγουμένην παράγραφον καθορίζονται λεπτόμερέστερον εις σχέ
διον εργασίας κατάρτιζαμενον ύπό της Επιτροπής Διοικήσεως είση
γήσει του Γραφείου Παιδείας. 

6. Ό το πρώτον διοριζόμενος υπάλληλος δίδει πρό τής έγκατα ΔιαβεβσΑωσις. 
στάσεως του, ενώπιον του Διευθυντού του Γραφείου Παιδείας ή εκ
προσώπου αύτοϋ τήν άκόλουθον διαβεβαίωσιν : 

«Διαβεβαιώ πίστιν είς τά χριστιανικά και τα εθνικά ιδεώδη του 
Ελληνικού λάου, οία ταύτα διεγράφησαν διά τής μακράς θρη
σκευτικής καί εθνικής αύτοΰ ζωής καί παραδόσεως, καί δτι θά 
έκπληρώ τά ανατιθέμενα είς έμέ καθήκοντα εύόρκως καί εύσυνει
δήτως, θά υπηρετώ τήν Έλληνικήν Κυπριακήν κοινωνίαν καί θά 
πειθαρχώ εις τους νόμους καί κανονισμούς τής Ελληνικής Κοινο
τικής Συνελεύσεως καί τάς αποφάσεις τών εκπαιδευτικών άρχων». 

7. Ό διορισμός γίνεται έπί μονίμου ή προσωρινής βάσεως ή έπί Διορισμός, 
ειδική συμβάσει. Οί τυχόν προσλαμβανόμενοι διά μερικήν ύπηρε
σίαν, οί λαμβάνοντες σύνταξιν έξ οιασδήποτε πηγής καί οί ύπερβάν
τες τό δριον ηλικίας άφυπηρετήσεως διορίζονται πάντοτε έπί ειδική 
συμβάσει. 

8.—(1) Ό τό πρώτον διοριζόμενος έπί μονίμου βάσεως τελεί ύπό Διορισμός έπί 
δοκιμασίαν διά περίοδον δύο τουλάχιστον ετών. Κατ' έξαίρεσιν δοκιμασία: και 
δταν ό διοριζόμενος κατέχη έπί μονίμου βάσεως άλλην όργανικήν

 έπικ
ύρωσις 

θέσιν είς τήν ύπηρεσίαν τής Συνελεύσεως ή δταν £χη πέραν τών 2
 ιο

Ρ
ισ

^
ου

· 
ετών εύδόκιμον ύπηρεσίαν έπί προσωρινής βάσεως ή δταν πρόκειται 
περί άναδιορισμοΟ υπαλλήλου του όποιου δ διορισμός εΐχεν έπικυ
ρφθή προηγουμένως δύναται, κατά τήν κρίσιν τής αρμοδίας επιτρο
πής, να περιορισθή ή καί νά καταργηθή παντελώς ή διετής περίοδος 
δοκιμασίας. 

(2) Ή έπικύρωσις ή μή διορισμού υπαλλήλου υπηρετούντος έπί 
δοκιμασία γίνεται έπί τή βάσει τών διά τους υπαλλήλους τών ύπό 
τήν Συνέλευσιν Γραφείων ισχυουσών διατάξεων. 

9.—(1) Ό διορισμός ανακαλείται έάν τό πρόσωπον είς τό όποιον Άνάκλησις 
προσεφέρθη— διορισμού 

(α) δέν απεδέχθη αυτόν εγγράφως εντός 10 ήμερων, έάν τό 
πρόσωπον τούτο διαμένη έν Κύπρω ή εντός 21 ήμερων, έάν 
διαμένη έν τω έξωτερικω, άπό τής ημερομηνίας τής λήψεως 
του διοριστηρίου έγγραφου αποστελλομένου έπί συστάσει, 
καί 
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Άναδιορισμός. 

Ι Ιροαγωγη. 

'Αναπληρω
ματικός 
διορισμός. 

"Απόσπασις. 

Γοποθέτησις. 

Μετάθεσις. 

(β) δέν έξεπλήρωσεν άλλας κατά νόμον υποχρεώσεις προ της 
εγκαταστάσεως του. 

(2) Διορισμός γινόμενος κατά παράβασιν κοινοτικού νόμου η κα
νονισμού ανακαλείται εντός χρονικού διαστήματος μη υπερβαίνοντος 
τό εν έτος άπό του διορισμού. 'Ανακαλείται δμως και μετά την 
παρέλευσιν της προθεσμίας ταύτης, έάν άποδειχθή δτι ό διορισθείς 
προεκάλεσεν ή ύπεβοήθησε την παρανομίαν. 

(3) Άνάκλησις διορισμού διά λόγους δι' ους ήσκήθη πειθαρχική 
δίωξις δέν επιτρέπεται. 

10. Άναδιορισμός εις όμοιόβαθμον όργανικήν θέσιν επιτρέπεται 
μόνον προκειμένου περί μονίμου υπαλλήλου άφυπηρετήσαντος διά 
λόγους υγείας, εντός πενταετίας άπό της άφυπηρετήσεώς του και 
κατόπιν βεβαιώσεως 'ιατροσυμβουλίου δτι άπεκατεστάσθη πλήρως ή 
σωματική ή πνευματική Ικανότης αύτοΰ προς έκτέλεσιν των καθη
κόντων του. Ό άναδιορισμός γίνεται, μετ' άπόφασιν της αρμοδίας 
επιτροπής, ε'ις ύπάρχουσαν κενήν όργανικήν θέσιν άνευ προκηρύ
ξεως ταύτης, εις τόν ένδιαφερόμενον δέ δύναται νά δοθη ό μισθός 
τόν όποιον ελάμβανε κατά τήν ήμέραν της άφυπηρετήσεώς του. 

11.—(1) Ουδείς προάγεται έκτος— 
(α) έάν ύπάρχη κενή οργανική θέσις προς πλήρωσιν, και 
(β) έάν κατέχη τά διά τήν θέσιν απαιτούμενα είδικά προσόντα. 

(2) Προαγωγαί γίνονται κατ' επιλογήν, βάσει των προσόντων, 
της επιδόσεις εις τήν έργασίαν και πείρας και ουχί βάσει μόνον 
αρχαιότητος. 

12.—(1) Εις κενήν όργανικήν θέσιν 'Επιμελητού Α' τάξεως ή έν 
περιπτώσει απουσίας Επιμελητού Α' τάξεως δύναται νά γίνη ανα
πληρωματικός διορισμός Επιμελητού Β' τάξεως ύπό τους ακολού
θους δρους : 

(α) ό αναπληρωτής νά έ'χη τά απαιτούμενα προσόντα δι' άσκη
σιν των καθηκόντων της θέσεως, και 

(β) ό αναπληρωτής νά άναλάβη τάς εύθύνας και άπαντα τά 
καθήκοντα της θέσεως, και 

(γ) ή περίοδος τοιούτου διορισμού νά ύπερβαίνη τάς 14 ημέρας. 
(2) Εις άναπληρωτήν Έπιμελητήν Α' τάξεως καταβάλλεται επί

δομα ίσον προς τήν διαφοράν μεταξύ του βασικού μισθού του και 
του αρχικού σημείου της κλίμακος 'Επιμελητού Α' τάξεως άλλ' έν 
πάση περιπτώσει ποσόν ουχί μεγαλύτερον των £48 ετησίως. 

13.—(1) Ή άπόσπασις υπαλλήλου γίνεται διά σοβαράν ύπηρεσια
κήν ανάγκην και δι' ώρισμένην χρονικήν περίοδον μή ύπερβαίνουσαν 
τό Εν £τος. Παράτασις της αποσπάσεως επιτρέπεται έάν υπάρχουν 
άποχρώντες λόγοι. 

(2) Ή άπόσπασις υπόκειται είς τερματισμόν οποτεδήποτε. 
14.—(1) Οι υπάλληλοι σχολείων υποχρεούνται νά υπηρετούν δπου 

τοποθετούνται. 
(2) Είς έκάστην σχολικήν έφορείαν παραχωρείται ό αριθμός των 

υπαλλήλων ό απαιτούμενος δι" άπαντα τά ύπ' αυτήν σχολεία, ή δέ 
εφορεία τοποθετεί αυτούς αναλόγως των αναγκών των ύπ' αύτή\ 
σχολείων και πληροφορεί περί τούτου τό Γραφεΐον Παιδείας. 

15.— (1) Οι υπάλληλοι σχολείων υπόκεινται είς μετάθεσιν αναλό
γως των αναγκών της υπηρεσίας. 

(2) "Οπου εΐναι δυνατόν δίδεται είς τόν ύπάλληλον προειδοποίη
σις περί της επικείμενης μεταθέσεώς toe είς άλλον τόπον. 
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16.—(1) Οι υπάλληλοι σχολείων, πλην τών έπί συμβάσει, μισθό Μισθοδοσία, 
δοτοΰνται βάσει τών ακολούθων κλιμάκων : 

Ε π ι μ ε λ η τ ή ς Α τάξεως £570X24 (5)690X30 ( 7 )  9 0 0 
Ε π ι μ ε λ η τ ή ς Β τάξεως £426X24(11)690X30 ( 1 )  7 2 0 
Ε π ι μ ε λ η τ ή ς Γ τάξεως £300X18(7)426X24 ( 7 )  5 9 4 
Επ ιμελητής Δ τάξεως £264X18 (9)426. 

Εις πάσαν περίπτωσιν καταβάλλεται έπί πλέον τιμαριθμικόν επί
δομα ίσον προς το εκάστοτε παρεχόμενον ποσοστόν είς τους δημο
σίους υπαλλήλους και ύφ' ους δρους ήθελε καθορίσει ή Συνέλευσις. 

(2) Οι έπί συμβάσει υπάλληλοι μισθοδοτούνται βάσει τών δρων 
της συμβάσεως των. 

1 7 . Ή τοποθέτησις νεοδιοριζομένου υπαλλήλου έπί της οικείας Τοποθέτησις 
κλίμακος γίνεται αναλόγως τών προσόντων και της πείρας αύτοΰ νεοδιοΡΐζ°μέ

, r
 Τ

 s ' , , ^ , ~ ■ r νου υπαλλήλου 
και είναι δεόντως ήτιολογημενη. έπίτης 

οικείας 
κλίμακος. 

18.— (1) "Εκαστος υπάλληλος λαμβάνει ετησίως προσαυξήσεις Προσαυξήσεις, 
έπί της οικείας μισθοδοτικής κλίμακος. 

(2) Αϊ έτήσιαι προσαυξήσεις δύνανται να μή είναι συνεχείς έφ' 
δσον ή υπηρεσία του υπαλλήλου κρίνεται ως μή ικανοποιητική. 
Ω σ α ύ τ ω ς αϊ προσαυξήσεις δύνανται να καθυστερηθούν ή αναστα
λούν δι' α ς περιπτώσεις ειδικώς καθορίζεται είς οιονδήποτε κοινοτι
κόν νόμον ή κανονισμόν. 

(3) Προσαυξήσεις έμπίπτουοαι μεταξύ της πρώτης και δεκάτης 
πέμπτης ημέρας του μηνός υπολογίζονται άπό της πρώτης τοΰ μη

νός τούτου. Προσαυξήσεις έμπίπτουσαι μεταξύ της δεκάτης £κτης 
και τής τελευταίας ημέρας του μηνός υπολογίζονται άπό της πρώτης 
του επομένου μηνός. 

19.—(1) Είς περίπτωσιν π ρ ο α γ ω γ ή ς υπαλλήλου άπό τάξεως είς Τοποθέτησις 
τάξιν ό μισθός αύτοΰ καθορίζεται τηρουμένων τών δια τους ύπαλλή έπ1 κλίμακος 
λους τών ύπό τήν Συνέλευσιν Γραφείων ισχυουσών διατάξεων. προα^ω^ς^1 

(2) Προσωρινός υπάλληλος μονιμοποιούμενος διατηρεί τον μισθόν μ°νιμ°π°ι
τόν Οποιον έλάμβανεν ώς προσωρινός ώς και τήν ήμερομηνίαν προσ ησεως· 
αυξήσεων. 

20.—(1) Τα καθήκοντα τών υπαλλήλων σχολείων περιλαμβάνουν Καθήκοντα. 
γεν ικά καθήκοντα γραφέων, λογιστών, παιδονόμων και βιβλιοθηκά
ριων ώς και πάν άλλο καθήκον σχετιζόμενον προς τήν όμαλήν λει
τουργίαν τών σχολείων. 

(2) Είς τους υπαλλήλους τών ανωτέρων θέσεων δύναται νά άνα
τεθη ευθύνη δι' έπίβλεψιν κατωτέρου προσωπικού, ώς και καθήκοντα 
συντονισμού τών εργασιών τών υπαλλήλων διαφόρων σχολείων. 

(3) Είς υπαλλήλους δύνανται νά άνατεθώσι καθήκοντα άφορώντα 
εις τήν λειτουργίαν σχολείων στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, άτινα υπά
γονται είς τήν αρμοδιότητα τής οικείας σχολικής εφορείας. 

(4) Είς ύπάλληλον δύνανται νά άνατεθώσι καθήκοντα κατωτέρας 
τάξεως εκείνης είς ήν υπηρετεί, εάν αί άνάγκαι τής υπηρεσίας απαι
τούν τούτο. 

(5) Τά καθήκοντα τών υπαλλήλων κατά τάξιν και ειδικότητα 
καθορίζονται λεπτομερέστερον είς σχέδιον εργασίας καταρτιζόμενον 
ύπό τής Ε π ι τ ρ ο π ή ς Διοικήσεως είσηγήσει του Γραφείου Παιδείας. 
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Οδοιπορικά 
και μεταφο 
ρικά έξοδα 
και επίδομα 
δι" έκτος 
Μδρας £ξοδα. 

Πρόσθετος 
αμοιβή. 

' Ιδιωτική 
εργασία. 

ΤΩραι 
εργασίας. 

"Αδεια. 

"Αδεια ασθε
νείας καΐ 
λοχείας κα'ι 
εκπαιδευ
τική άδεια. 
' Οριον 
ηλικίας δι' 
υποχρεωτική ν 
άφυπηρέτησιν 

2 1 . Εις τους υπαλλήλους σχολείων καταβάλλονται οδοιπορικά 
και μεταφορικά έξοδα ώς και επίδομα δι' έκτος έδρας έξοδα βάσει 
των διά τους υπαλλήλους των ύ.πό τήν Συνέλευσιν Γραφείων ισχυου
σών διατάξεων. 

2 2 . Ουδεμία παρέχεται πρόσθετος άμοιΟή ή άποζημίωσις έξ οιασ
δήποτε πηγής δι' έργασίαν προσφερομένην υπό τοΰ υπαλλήλου κατά 
τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων του, πλην αμοιβής ή αποζημιώσεως 
δεόντως εγκρινομένης ύπό τής Επι τροπής Διοικήσεως. 

2 3 . Απαγορεύετα ι ή ύπό του υπαλλήλου άσκησις ιδιωτικής εργα
σίας έπ' αμοιβή. 

Κατ' έξαίρεσιν επιτρέπεται ή έπ' αμοιβή άσκησις εργασ ίας συμβι
βαζομένης προς τά καθήκοντα τής θέσεως τοΟ υπαλλήλου και μή 
παρεμποδιζούσης τήν όμαλήν έκτέλεσιν των καθηκόντων του, μετά 
προηγουμένην έγγραφον άδειαν του Διευθυντού του Γραφείου Παι
δείας και σύμφωνον γνώμην τής οικείας σχολικής εφορείας προκει 
μένου περί υπαλλήλου σχολείου έφ' οΰ εκτείνεται ή άρμοδιότης αυ
τής. Ή άδεια δύναται νά άνακληθή κατά πάντα χρόνον και κατά 
τον αυτόν τρόπον. 

2 4 . ΑΊ ώραι εργασ ίας τών υπαλλήλων καθορίζολ'ται προκειμένου 
μέν περί σχολείων έφ' ών εκτείνεται ή άρμοδιότης σχολικής τίνος 
εφορείας, ύπό τής εφορείας ταύτης έν συνεννοήσει μετά τής διευθύν
σεως του σχολείου και τη έγκρίσει του Διευθυντού του Γραφείου 
Παιδείας, προκειμένου δε περί τών λοιπών σχολείων ύπό τής διευθύν
σεως τούτων τή έγκρίσει του Διευθυντού Γραφείου Παιδείας. 

25.—(1) Εις τους υπαλλήλους σχολείων παραχωρείτα ι κανονική 
άδεια βάσει τών διά τους υπαλλήλους τών ύπό τήν Συνέλευσιν Γρα
φείων ισχυουσών διατάξεων. Διαρκούσης τής λειτουργίας τών σχο
λείων άδεια παραχωρείτα ι μόνον δι' άποχρώντας λόγους . 

(2) Ή σχολική εφορεία δύναται, τή ε'ισηγήσει του διευθυντού τοΰ 
σχολείου, νά παραχώρηση κανονικήν άδειαν ε'ις ύπάλληλον σχολείου 
έφ' οδ εκτείνεται ή άρμοδιότης αυτής μέχρι τριών ήμερων δίς μόνον 
κατά τήν διάρκειαν έκαστου σχολικού έτους νοουμένου δτι ό υπάλ
ληλος δικαιούται τοιαύτης αδε ίας και δτι ή άδεια ή μέρος αυτής δεν 
θά είναι άνευ απολαβών. 

Εις πάσας τάς ά λ λ α ς περιπτώσεις, πλην άδειας άνευ απολαβών, 
κανονική άδεια παραχωρε ίτα ι ύπό του Διευθυντού τοΰ Γραφείου Παι
δείας μετ' είσήγησιν τής οικείας σχολικής εφορείας. Ή παραχώρη
σις άδειας ύπό τής σχολικής εφορείας κοινοποιείται το ταχύτερον 
εις το Γραφεΐον Παιδείας. 

(3) "Άδεια άνευ απολαβών οιασδήποτε διαρκείας παραχωρε ίτα ι 
μόνον κατόπιν αποφάσεως τής Ε π ι τ ρ ο π ή ς Διοικήσεως μετ' είσήγη
σιν τοΰ Διευθυντού τοΰ Γραφείου Παιδείας. 

2 6 . Εις τους υπαλλήλους σχολείων παραχωρείται άδεια ασθενεί 
ας, άδεια λοχείας και εκπαιδευτική άδεια βάσει τών διά τους υπαλ
λήλους τών ύπό τήν Συνέλευσιν Γραφείων ισχυουσών διατάξεων. 

27.—(1) Οι υπάλληλοι άφυπηρετοΰν αυτοδικαίως άμα τή συμπλη

ρώσει τοΰ 55ου έτους τής ηλικίας των 
(2) Ή 'Επιτροπή Διοικήσεως δύναται ι ά έπιτρέψη εις ύπάλληλον 

δπως άφυπηρετήση οποτεδήποτε μετά τήν συμπλήρωσα τοΰ πεντη

κοστού έτους τής ηλικίας του. 
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(3) Ή 'Επιτροπή Διοικήσεως δύναται να έπιτρέψη είς ύπάλληλον 
δπ.ως παραμείνη έν υπηρεσία μετά την υπ' αύτοΰ συμπλήρωσιν του 
ορίου ηλικίας και δια περίοδον ην ήθελεν αϋτη ορίσει άλλ' έν πάση 
περιπτώσει ουχί πέραν τοΰ εξηκοστού έτους της ηλικίας. 

(4) Ό υπάλληλος παραμένει έν υπηρεσία μέχρι του τέλους τοΰ 
μηνός εντός του οποίου συμπληρώνει τό δριον ηλικίας και άφυπηρε
τεΐ τήν πρώτην ήμέραν του επομένου μηνός. 

28.—(1) Ό υπάλληλος δικαιοϋται να παραιτηθή κατά πάντα Παραΐτησις. 
χρόνον. 

(2) Ή παραίτησις υποβάλλεται εγγράφως και χρήζει αποδοχής 
τό τα)(ύτερον. Υπάλληλος έγκαταλείπων τήν έργασίαν αύτοΰ πρό 
της αποδοχής παραιτήσεως του θεωρείται ώς απουσιάζων άνευ 
αδείας. 

(3) Ή,παραίτησις δύναται νά άνακληθή προ της αποδοχής αυτής. 
(4) Παραίτησίς υποβαλλομένη ύπό υπαλλήλου καθ' οΰ εκκρεμεί 

ποινική δίκη διά πλημμέλημα ή κακούργημα ή πειθαρχική, δίωξις 
διά σοβαρόν πειθαρχικόν παράπτωμα λογίζεται ώς μή υποβληθείσα. 

29.—(1) Μόνιμος υπάλληλος απολύεται— Άπόλυσις. 
(α) επιβληθείσης κατά νόμον πειθαρχικής ποινής οριστικής 

■ παύσεως, 
(β) διά πράξεις τελεσθείσας υπ' αύτοΰ εντός τής πρό του διο

ρισμού του πενταετίας συνιστώσας έλλειψιν τών είς τον 
ύπάλληλον προσηκόντων ηθικών προσόντων έφ' δσον δέν 
παρήλθε διετία άπό τοΰ διορισμοΰ του, 

(γ) διά σωματικήν ή πνευματικήν ανικανότητα βεβαιουμένην 
ύπό Ιατροσυμβουλίου, 

(δ,) δι' άναίτιον ύπηρεσιακήν άνέπάρκειαν. 
(2) Μόνιμος έπί δοκιμασία υπάλληλος απολύεται διά τους έν τη 

παραγράφω (1) λόγους ή δι' ους λόγους ειδικώς αναφέρεται είς 
τάς Ισχύουσας περί επικυρώσεως ή μή διορισμού διατάξεις. 

(3) Προσωρινός υπάλληλος απολύεται διά τους έν τη παραγρά
φω (1) λόγους ή συμφώνως προς τους δρους τοΰ διορισμού του. 

(4) Ό έπί συμβάσει υπάλληλος απολύεται διά τους έν τή παρα
γράφω (1) λόγους ή συμφώνως προς τους δρους τής συμβάσεως του. 

30. Τά άφορώντα είς τήν πειθαρχίαν των υπαλλήλων των'κοινοτι Πειθαρχία. 
κών σχολείων ζητήματα ρυθμίζονται ύπό ειδικής νομοθεσίας. . 

3 1 . Πασάι αϊ διοικητικαί πράξεις αϊ άφορώσαι εις τους υπαλλή
λους κοινοτικών σχολείων, αϊ άπαιτούμεναι προς έφαρμογήν του πα
ρόντος Νόμου ή άλλου τινός συναφοΰς κοινοτικοΰ νόμου, έμπίπτου
σιν είς τήν αρμοδιότητα είδικών οργάνων συνιστώμενων και λειτουρ
γούντων βάσει είδικοΰ νόμου, πλην έάν διά νόμου πραξις τις ανα
τίθεται είδικώς είς άλλο Οργανον. 

32. Έκαστη σχολική εφορεία" υποβάλλει προς τό Γραφεΐον Παι
δείας, ουχί άργότερον τοΰ τέλους τοΰ μηνός Αυγούστου, έκθεσιν 
περί τής κατά.τό λήξαν σχολικόν έτος υπηρεσιακής έν γένει δρά
σεως και επιδόσεως εκάστου υπαλλήλου των σχολείων έφ' ών εκτεί
νεται ή άρμοδιότης αυτής, λαμβάνουσα ύπ' δψιν και τάς παρατηρή
σεις τών οικείων διευθυντών τών σχολείων. Προκειμένου περί σχο
λείων άτινα δέν υπάγονται είς τήν αρμοδιότητα σχολικής τίνος εφο
ρείας, τοιαύτην έκθεσιν ύπαβάλλει ό διευθυντής τοΰ σχολείου. ΕΙδι
καί όδηγίαι έγκρινόμεναι ύπό της Επιτροπής Διοικήσεως ρυθμίζου 
σι τόν τρόπον καθ' δν συντάσσονται και υποβάλλονται αϊ τοιαΰται 
εκθέσεις, ώς και παν άλλο συναφές ζήτημα. 

"Ασκησις 
αρμοδιοτήτων 
διοικητικής 
φύσεως. 

'Ετήσιαι 
εκθέσεις 
•περί της 
εργασίας τών 
υπαλλήλων. 
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Κανονισμοί 

Κατάργησις 
Νόμων 
1 1 / 1 9 6 1 , 
5 / 1 9 6 2 , 

Κανονισμού 
7 / 1 9 6 2 . 

Κατάταξις 
καΐ μισθοδοσία 
υπαλλήλων 
υπηρετούντων 
κατά τήν 
ψήφισιν του 
παρόντος 
Νόμου. 

33 . ΕΙδικοϊ κανονισμοί ψηφιζόμενοι ΰπό της Συνελεύσεως ρυθμί
ζουσι πάν θέμα άπαραίτητον δια την έψαρμογήν τοΰ παρόντος 
Νόμου. 

'Επιλογή τοϋ 
4ζηκοστόϋ 
έτους δι* άφυ
πηρέτησιν. 

'Αριθμός 
οργανικών 
θέσεων δια τό 
οίκονομικόν 
έτος 1963. 

34.—(1) ΟΙ περί των υπαλλήλων των κοινοτικών σχολείων Νόμοι 
1V1961 και 5/1962 καταργούνται. 

(2) Ό περί των δρων υπηρεσίας και μονιμοποιήσεως των υπαλλή
λων των κοινοτικών σχολείων Κανονισμός 7/1962 καταργείται. 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
35.—(1) Τηρουμένων των παραγράφων (2) έως (4), ol υπηρε

τούντες κατά την ψήφισιν τοΟ παρόντος Νόμου υπάλληλοι διορίζον
ται εις τάς νέας όργανικάς θέσεις και τοποθετούνται επί τών οικείων 
μισθοδοτικών κλιμάκων λαμβανομένων ώς κριτηρίων της παλαιάς 
θέσεως καΐ του παλαιού μισθού, τών προσόντων, της επιδόσεως είς 
τήν έργασίαν και τών ετών υπηρεσίας. 

(2) ΟΙ κατά τήν ψήφισιν του παρόντος Νόμου υπηρετούντες μόνι
μοι υπάλληλοι θά διορισθώσιν επί μονίμου βάσεως είς τάς νέας όρ
γανικάς θέσεις οί δε προσωρινοί επί προσωρινής βάσεως. Νοείται 
δτι οί υπηρετούντες έπι δοκιμασία θά έξακολουθήσωσι νά τελώσιν 
έπι δοκιμασία μέχρι της επικυρώσεως του διορισμοΟ και μονιμοποι
ήσεώς των ή της απολύσεως των βάσει του άρθρου 8. 

(3) Ό βασικός μισθός δν λαμβάνουν οί υπάλληλοι κατά τήν ψή
φισιν του παρόντος Νόμου δέν θά έπηρεασθή. 

(4) Είς περίπτωσιν καθ' ήν ή αμέσως προ της ψηφίσεως τοΰ πα
ρόντος Νόμου ισχύουσα διά τόν ύπάλληλον μισθοδοτική κλΐμαξ ήτο 
υψηλότερα της κλίμακος της νέας οργανικής βέσεως είς ην θά κα
ταταχθή, ούτος θά διατήρηση προσωπικώς τήν πάλαιαν κλίμακα ώς 
και τον μισθόν και τήν ήμερομηνίαν προσαυξήσεων. 

(5) ΕΙς περίπτωσιν καθ' ήν πρό της κοινοτικοποιήσεως τών σχο
λείων μέσης εκπαιδεύσεως ή ολική απολαβή υπαλλήλου κατά τά 
δύο τελευταία έτη της υπηρεσίας του ήτο υψηλότερα της ύπό του 
παρόντος Νόμου προβλεπομένης ό υπάλληλος οδτος νά διατηρή τήν 
πάλαιαν άπολαβήν του αναδρομικώς άπό της 1.1.1963. 

36.—(1) Παρά τάς διατάξεις του άρθρου 27, έκ τών υπηρετούντων 
υπαλλήλων οί συμπληρώσαντες κατά τήν ψήφισιν του παρόντος Νό
μου 5ετή τουλάχιστον ύπηρεσίαν είς τά σχολεία, δύνανται νά άσκή
σωσιν επιλογήν δπως άφυπηρετήσουν είς τό έξηκοστόν έτος της ηλι
κίας των. Ή τοιαύτη επιλογή δέον νά ύποβληθή εγγράφως προς τόν 
Διευθυντήν Γραφείου Παιδείας εντός τριών μηνών άπό της δημοσι
εύσεως τοΟ παρόντος Νόμου καΐ δύναται νά άνακληθή οποτεδήποτε. 

(2) "Η Επιτροπή Διοικήσεως δύναται νά έπιτρέψη είς ύπάλληλον 
έπιλέξαντα κατά τήν προηγουμένη ν παράγραφον τό έξηκοστόν έτος 
δπως άφυπηρετήση οποτεδήποτε μετά τήν συμπλήρωσιν τοΟ πεντη
κοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του. 

37. Ό αριθμός τών οργανικών θέσεων διά τό οίκονομικόν έτος 
1963 δύναται νά όρισθή δι' άποφάσως της Συνελεύσεως βάσει ειση
γήσεως της Επιτροπής Διοικήσεως καΐ εντός τών ορίων του Προϋ
πολογισμού 1963. 

Έτυπώθη έν τω Τυπογραφε(ω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


