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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Τ ΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑΣ
Αρ. 2917 της 21ης ΟΚΤ ΩΒΡΙΟΥ 1994
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Α ναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων της Σχολής Κωφών
Παίδων, της Σχολής Τυφλών και της πρώην Σχολής Λάμπουσας και Ρύθμιση Άλλων
Επιμέρους Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 63(1) του 1994
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 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 Υπηρεσίας
(Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων της Σχολής Κωφών Παίδων, της Σχολής
Τυφλών και της πρώην Σχολής Λάμπουσας και Ρύθμιση Άλλων Επιμέρους
Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 1994.
2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική
έννοια—
«Δημόσια Υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από
το άρθρο 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 1991
«ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης» σημαίνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα
που οι υπάλληλοι της Σχολής Κωφών Παίδων, της Σχολής Τυφλών και της
πρώην Σχολής Λάμπόυσας οφείλουν να συμπληρώσουν με επιτυχία για
σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του Νόμου αυτού·
«δημόσιος υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο της Σχολής Κωφών Παίδων,
της Σχολής Τυφλών και της πρώην Σχολής Λάμπουσας ο οποίος υπηρετεί
είτε μόνιμα είτε προσωρινά είτε με αναπλήρωση·
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«θέση» σημαίνει οποιαδήποτε από τις θέσεις που εκτίθενται στην πρώτη
στήλη του Πίνακα ή τις θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3(2) του Νόμου
αυτού·
«καθορισμένη ημερομηνία» σημαίνει την 11η Σεπτεμβρίου 1992, ή την
11η Σεπτεμβρίου 1993 ή την 11η Σεπτεμβρίου 1994 ή οποιαδήποτε άλλη
ημερομηνία, μεταξύ των ημερομηνιών αυτών, όπως θα αποφασίζεται από
κοινού από τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού*
«πτυχιούχος» σημαίνει δημόσιο υπάλληλο που κατέχει οποιαδήποτε από
τις θέσεις που εκτίθενται στην πρώτη στήλη του Πίνακα και είναι κάτοχος
πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή άλλου ισοδύναμου προσόντος που
εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ως σχετικό με τα
καθήκοντα των θέσεων που εκτίθενται στην τρίτη στήλη του Πίνακα, με
βάση τα απαιτούμενα για τις θέσεις αυτές προσόντα ή έχει συμπληρώσει με
επιτυχία το ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και ικανοποιήσει τους όρους
που ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τον Υπουργό
Οικονομικών έχει ορίσει*
«υπάλληλος» σημαίνει δημόσιο υπάλληλο.
3.—(1) Πτυχιούχος δημόσιος υπάλληλος ο οποίος βρίσκεται στην υπηρεσία
κατά την καθορισμένη ημερομηνία και ο οποίος κατέχει οποιαδήποτε θέση
από τις παλαιές θέσεις που εκτίθενται στην πρώτη στήλη του Πίνακα, οι
οποίες έχουν τις μισθοδοτικές κλίμακες που εκτίθενται απέναντι από αυτές
στη δεύτερη στήλη του ίδιου Πίνακα, εντάσσεται από την ίδια ημερομηνία
στην αντίστοιχη νέα θέση και τις αντίστοιχες μισθοδοτικές κλίμακες που
εκτίθενται στην τρίτη και τέταρτη στήλη του Πίνακα.
(2) Οι θέσεις Ανώτερου Δασκάλου, Σχολή Κωφών Παίδων, Ανώτερου
Δασκάλου, Σχολή Τυφλών και Βοηθού Διευθυντή, πρώην Σχολή Λάμπουσας
οι οποίες έχουν τη Μισθοδοτική Κλίμακα Α10 εντάσσονται από την 11η
Σεπτεμβρίου 1992 στη Μισθοδοτική Κλίμακα Α10 επεκτεινόμενη κατά δύο
προσαυξήσεις.
4.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο μισθός κάθε
υπαλλήλου αναπροσαρμόζεται με βάση τις διατάξεις του Παραρτήματος.
(2) Στα πλαίσια της αναπροσαρμογής αυτής ο Υπουργός Οικονομικών έχει
εξουσία να αίρει οποιεσδήποτε μισθοδοτικές ανωμαλίες που είναι δυνατόν να
προκύψουν, μεταξύ των οποίων και μισθοδοτικές ανωμαλίες που αφορούν σε
περιπτώσεις διορισμού ή προαγωγής μεταξύ της 11ης Σεπτεμβρίου 1992 και
της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του Νόμου αυτού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας.
5. Οι πρόνοιες του Νόμου αυτού εφαρμόζονται καν στις περιπτώσεις
προσώπων που έχουν διοριστεί σε θέσεις μεταξύ της 11ης Σεπτεμβρίου 1992
και της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του Νόμου
αυτού στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ο μισθός του στην παλαιά μισθοδοτική
κλίμακα της θέσης τους αναπροσαρμόζεται από την
ημερομηνία του
διορισμού τους στη νέα μισθοδοτική κλίμακα τους σύμφωνα με τις διατάξεις
του Παραρτήματος.
6. Η ισχύς του Νόμου αυτού λογίζεται ότι άρχισε την 11η Σεπτεμβρίου
1992.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
( Ά ρ θ ρ ο 3(1))

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Πρώτη Στήλη

Δεύτερη Στήλη

Τρίτη Στήλη

Τέταρτη Στήλη

Παλαιά Θέση

Μισθοδοτική
Κλίμακα

Νέα Θέση

Μισθοδοτική
Κλίμακα

Σχολή Κωφών Παίδων:
Δάσκαλος

Α6 και Α9

Δάσκαλος

Α8 και Α10

Σχολή Τυφλών:
Δάσκαλος

Α6 και Α9

Δάσκαλος

Α8 και Α10

Πρώην Σχολή Λάμπουσας:
+Βοηθός Καθηγητής

Α6 και Α9

+Βοηθός Καθηγητής

Α8 και Α10

ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
( Ά ρ θ ρ ο 4(1))

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΝ
1. Ο μισθός κάθε δημόσιου υπαλλήλου 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 αναφερόμενο ως «ο νέος μισθός»).
2(α) Αν ο νέος μισθός του δημόσιου υπαλλήλου είναι χαμηλότερος από τον
αρχικό μισθό της νέας κλίμακας του, που εκτίθεται στην τρίτη <Λήλη 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 η καθεμιά όπως η προσαύξηση της νέας
κλίμακας του, όσες απαιτούνται υπό τις περιστάσεις και ο υπάλληλος αρχίζει
να κερδίζει προσαύξηση με οκτάμηνη περίοδο υπηρεσίας μέχρις ότου φθάσει
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 υπάλληλος, η
διαδικασία δε αυτή συνεχίζεται μέχρις ότου καταργηθεί πλήρως η επέκταση
αυτή.
(γ) Εφόσον υπάρχει οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος 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 υπάλληλο που κατέχει ήδη τη θέση αυτή,
το πρόσωπο δε αυτό αρχίζει να κερδίζει προσαύξηση με οκτάμηνη περίοδο
υπηρεσίας μέχρις ότου φτάσει τον αρχικό μισθό της νέας κλίμακας του:
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Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθός υπαλλήλου που
βρίσκεται πάνω σε οποιοδήποτε σημείο της επέκτασης προς τα κάτω της
κλίμακας του έχει 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 ζημιωθεί μισθολογικά ως αποτέλεσμα της
καθήλωσης αυτής.
3(α) Ανεξάρτητα αν ο νέος μισθός του δημόσιου υπαλλήλου 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 υπάλληλος 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, περι
λαμβανομένης και οποιασδήποτε τυχόν επέκτασης της, αφού ληφθεί υπόψη
και οποιοδήποτε ποσό προσαύξησης που κερδήθηκε απ* αυτόν μέχρι την
καθορισμένη ημερομηνία.
(β) Αν μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία ο υπάλληλος 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 ημερο
μηνίας της επόμενης προσαύξησης του.
4. Δημόσιος υπάλληλος 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 δημόσιο υπάλληλο μέχρι την
καθορισμένη ημερομηνία υπολογίζεται με βάση το ποσό της
προσαύξησης της παλαιάς κλίμακας του·
(β) σε σχέση μέ μισθό ή προσαύξηση, ποσό μέχρι 50σ αγνοείται*
ποσό μεγαλύτερο των 50σ λογίζεται ως μια 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 τυπογρα
φικούς αριθμούς πιο βαθιού μαύρου χρώματος.
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Π ρ ώ τ η Στήλη

Δεύτερη Στήλη

Τρίτη Στήλη

Παλαιά
Μισθοδοτική Κλίμακα

Νέες
Μισθοδοτικές Κλίμακες

Α6

Μισθός κατά την
καθορισμένη
ημερομηνία

£

£

(0) 1860

1860

(1) 1956

1956

(2) 2052
(3) 2148

2052
2148

(4) 2244

2244

(5) 2340

2340

(6) 2436

2436

(7) 2532

2532

(8) 2628

2628

(9) 2724
(10) 2820

2724
2820

Α8
£
1828

Α10

£

1939
2050
2161
(0) 2272
(1) 2383
(2) 2494
(3) 2605
(4) 2716
(5) 2827
(6) 2938
(7) 3049
(8) 3160
(9) 3271
(Οι βαθμίδες
(0)-(2)
δεν εφαρμό(11) 3493 ζονται)
(3) 3636
(4) 3788
(5) 3940
(6) 4092
(7) 4244
(8) 4396
(10) 3382

Ο Πίνακας Αναπροσαρμογής αυτός αφορά τις θέσεις:
ΠΑΙΔΕΙΑ
Σχολή Κωφών Παίδων:
Δάσκαλος (προηγούμενα Δάσκαλος (Κλίμακες Α6 και Α9))—Υπάλληλοι στην
Κλίμακα Α6

Ν. 63(Ι)/94

748

Σχολή Τυφλών:
Δάσκαλος (προηγούμενα Δάσκαλος (Κλίμακες Α6 και Α9))— Υπάλληλοι στην
Κλίμακα Α6
Πρώην Σχολή Λάμπουσας:
Βοηθός Καθηγητής (προηγούμενα Βοηθός Καθηγητής (Κλίμακες Α6 και Α9))—
Υπάλληλοι στην Κλίμακα Α6.
Πρώτη Στήλη

Δεύτερη Στήλη

Τρίτη Στήλη

Παλαιά
Μισθοδοτική Κλίμακα
Α9

Μισθός κατά την
καθορισμένη
ημερομηνία

Νέες
Μισθοδοτικές Κλίμακες
Α8
Α10

£

£

£

(0) 2821

2821

(1) 2957

2957

(Η Κλίμακα
Α8 δεν εφαρμόζι;ται)

(2) 3093

3093

(3) 3229

3229

(4) 3365

3365

(5) 3501

3501

(6) 3637
(7) 3773

3637
3773

(8) 3909

3909

. £
2724
2876
3028
(0) 3180
(1) 3332
(2) 3484
(3) 3636
(4) 3788
(5) 3940
(6) 4092
(7) 4244
(8) 4396

Ο Πίνακας Αναπροσαρμογής αυτός αφορά τις θέσεις:
ΠΑΙΔΕΙΑ
Σχολή Κωφών Παίδων:
Δάσκαλος (προηγούμενα Δάσκαλος (Κλίμακες Α6 και Α9))— Υπάλληλοι στην
Κλίμακα Α9
Σχολή Τυφλών:
Δάσκαλος (προηγούμενα Δάσκαλος (Κλίμακες Α6 και Α9))— Υπάλληλοι στην
Κλίμακα Α9
Πρώην Σχολή Λάμπουσας:
Βοηθός Καθηγητής (προηγούμενα Βοηθός Καθηγητής (Κλίμακες Α6 και Α9))—
Υπάλληλοι στην Κλίμακα Α9.

