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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ *Αρ. 972 της 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1972 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικοί Διοικητικά! Πράξε&ς 

Αριθμός 205 
Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Διδακτικόν Προσωπικόν) (Διορισμοί, 

Τοποθετήσεις, Μεταθέσεις, Προαγωγαί και συναφή θέματα) Κανονισμοί του 
1972, κατατεθέντες εις την Βουλήν των 'Αντιπροσώπων και εγκριθέντες ύπ' 
αυτής άνευ τροποποιήσεων δημοσιεύονται εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυ
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω έδαφίω (3) του άρθρου.76 του περί τής 
Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου του 1969 (*Αρ. 10 του 69). 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1969 

Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει του άρθρου 76 

Το Ύπουργικόν Συμβουλιον ενασκούν τάς εις αυτό άνατιθεμένας Ιθτοϋΐ969. 
εξουσίας δυνάμει του άρθρου 76 του περί τής Δημοσίας Εκπαιδευ
τικής Υπηρεσίας Νόμου εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. ΟΙ παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οί περί Έκπαιδευ Συνοπτικός 
τικών Λειτουργών (Διδακτικόν Προσωπικόν) (Διορισμοί, Τοποθετή τίτλος, 
σεις, Μεταθέσεις, Προαγωγαί καί συναφή θέματα) Κανονισμοί του 
1972. 

Μέρος Α'.ΓΕΝ Ι ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
2.—(1) Έ ν τοις παρουσι Κανονισμοΐς, έκτος έάν άλλως προκύπτη Ερμηνεία. 

έκ τοΟ κειμένου— 
«διδακτικόν προσωπικόν» σημαίνει καθηγητή ν καί διδάσκαλον' 
«εκπαιδευτικός λειτουργός» σημαίνει μέλος του διδακτικού προ

σωπικού' 
«ό Νόμος» σημαίνει τόν περί τής Δημοσίας Εκπαιδευτικές Ύπη ιοτοδΐ969. 

ρεσίας Νόμον. 
(2) ΟΙ έν τοις παρουσι Κανονισμοΐς, μή άλλως καθοριζόμενοι δροι, 

κέκτηνται τήν έν τω Νόμω άποδιδομένην αύτοΐς £ννοιαν. 

(607) 
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Δημοσίευσις 
κενών θέσεων. 

'Υποβολή κσΐ 
καταχώρισις 
αΐτήσεων. 

Πίνακες 
διοριστέων. 

«^Παράρτημα. 

Μέρος Β ' .  Δ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ 
3. Αϊ εις το διδακτικόν προσωπικόν ύφιστάμεναι ή προβλεπόμενοι 

κεναί θέσεις Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγω
γής προκηρύσσονται, συμφώνως προς τάς διατάξεις τουι Νόμου, δια 
δημοσιεύσεως εϊς· τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας εντός 
του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Μαΐου εκάστου έτους, της πρώτης 
τοιαύτης προκηρύξεως δημοσιευομένης εντός ενός μηνός άπό της 
ημερομηνίας ενάρξεως της Ισχύος τών παρόντων Κανονισμών. Ή 
δημοσίευσις παρέχει τά άφορώντα εις τάς θέσεις στοιχεία και καθο
ρίζει τον τρόπον υποβολής αιτήσεων ώς και τήν προθεσμίαν υποβολής 
αυτών, ήτις θα εΐναι άπό.τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως μέχρι 
τής 31ης Μαρτίου του επομένου έτους. 

4.—(1) Αιτήσεις υποβάλλονται έπί έντυπου οριζομένου ύπό τής 
'Επιτροπής, επισυναπτομένων τών εν αύτω οριζομένων πιστοποιητικών 
ή έτερων έγγραφων. 

(2) Πρόσωπον κατέχον τά απαιτούμενα προσόντα δια διορισμόν 
εις δύο ή περισσοτέρας θέσεις ή ειδικότητας δύναται νά ύποβάλη 
κεχωρισμένως αΐτησιν διά διορισμόν είς έκαστη ν τών θέσεων ή ειδι
κοτήτων τούτων, άλλως θά θεωρήται ώς υποψήφιος μόνον διά τήν 
θέσιν ή ειδικότητα δι' ήν ύπέβαλεν αΐτησιν. 

(3) Αϊ κατά τά ανωτέρω ύποβαλλόμεναι προς τήν Έπιτροπήν αιτή
σεις είτε κατατιθέμενοι ύπό ή έκ μέρους τών αίτητών είτε αποστελ
λόμενοι ταχυδρομικώς σφραγίζονται διά σφραγΐδος φερούσης τήν 
ήμερομηνίαν λήψεως. 

(4) Αί αιτήσεις εξετάζονται ακολούθως ύπό τής Επιτροπής και 
εάν έκ πρώτης όψεως ικανοποιούνται άπαντα τά έν τω Νόμω ή οιοδή
ποτε έτέρω σχετικω νόμω ή έν τοις παρουσι Κανονισμοΐς καΐ τοις 
Σχεδίοις Υπηρεσίας οριζόμενα διά διορισμόν προσόντα, ώς καΐ τά 
άφορώντα είς τήν έκπλήρωσιν στρατιωτικών υποχρεώσεων, καταχω
ρίζονται εις ίδιον βιβλίον κατά σειράν ημερομηνίας λήψεως αυτών 
και κατά θέσιν ή κατά ειδικότητα είς θέσιν τινά, αναλόγως τής περί. 
πτώσεως. 

(5). Έάν δι' οιονδήποτε λόγον ή αίτησις δεν δύναται νά γίνη απο
δεκτή προς καταχώρισιν ό ενδιαφερόμενος αίτητής πληροφορείται 
περί τών λόγων τής μή αποδοχής, επιστρέφονται δε είς αυτόν τά 
υποβληθέντα πιστοποιητικά ή έτερα έγγραφα. Ούτος δύναται νά 
ύποβάλη προς τήν Έπιτροπήν, εντός δέκα ήμερων άπό τής ημερο
μηνίας τής τοιαύτης γνωστοποιήσεως, έγγραφον ένστασιν, ήτις εξε
τάζεται ύπό τής Επιτροπής το ταχύτερον, έν περιπτώσει δε αποδο
χής τής αιτήσεως αϋτη καταχωρίζεται έν τω προαναφερθέντι βιβλίω 
είς οΐαν σειράν ή 'Επιτροπή, έκτιμώσα τους λόγους διά τήν αρχικώς 
μή άποδοχήν τής αιτήσεως, ήθελεν ορίσει. 

5.—(1) Κατά τήν περίοδον 'Απριλίου μέχρι Μαΐου, και* εν πάση 
περιπτώσει ουχί άργότερον τής 31ης Μαΐου, ή Επιτροπή εξετάζει 
άπάσας τάς έν τω είρημένω βιβλίω καταχωρισθείσας αιτήσεις δι' 
όλόκληρον τήν περίοδον τήν καλυπτομένην ύπό τής προθεσμίας της 
έν τώ Κανονισμώ 3 αναφερομένης δημοσιεύσεως καΐ καταρτίζει πίνα. 
κας διοριστέων δι' έ,κάστην θέσιν ή δι' έκάστην"ειδικότητα εις τίνα 
θέσιν, αναλόγως της5 περιπτώσεως^. ■; 

— (2) Οι πίνακες διοριστέων συντάσσονται βάσει τών έν τω συνημ
μένα) τοις παρουσι Κανονισμοΐς Παραρτήματι οριζομένων κριτηρίων 
προτεραιότητος καί τής βαρύτητος έκαστου τούτων εκφραζόμενης 
διά τών έν αύτω παρατιθεμένων μονάδων. Αί δι' εκαστον ύποψήφιον 
μονάδες προστίθενται το δε σύνολον, άύτών καθορίζει καθ' Οψος τήν 
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σειράν εις τον πίνακα. 'Επί ίσων συνόλων ή προτεραιότης κρίνεται 
βάσει της ημερομηνίας αποκτήσεως τοΰ τίτλου σπουδών, προκειμένου 
δε περί της αυτής ημερομηνίας τυγχάνει προτεραιότητος δ ύποβαλών 
την αΐτησιν ένωρίτερον, περαιτέρω δε ό κατά ήλικίαν μεγαλύτερος. 

(3) Προκειμένου περί καθηγητών ξένων γλωσσών, μουσικής, τέχνης 
ή βοηθητικών μαθημάτων ώς και εκπαιδευτών, οί οίκεΐοι πίνακες 
διοριστέων διαχωρίζονται ε'ις κατηγορίας αναλόγως των μισθολο
γικών κλιμάκων τών θέσεων εϊς τάς οποίας οί αϊτηταί δύνανται νά 
διορισθώσι βάσει τών προσόντων αυτών. 

6.—(1) Αί κεναί και αϊ εκάστοτε κενούμεναι θέσεις πληρούνται εκ _ , 
των οικείων πινάκων διοριστέων βάσει αυστηρας σειράς προτεραίο διά διορισμόν. 
τητος τηρουμένων τών σχετικών διατάξεων είς; τά οικεία Σχέδια 
Υπηρεσίας. 

(2) Κατ' έξαίρεσιν, εις τάς ακολούθους περιπτώσεις δύναται νά 
δοθή απόλυτος προτεραιότης διά διορισμόν έστω και έάν οί ενδια
φερόμενοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί δεν περιλαμβάνωνται εις τον 
οίκεΐον πίνακα : 

(α) Άναδιορισμός, ώς είς τους παρόντας Κανονισμούς προνο
είται, εκπαιδευτικού λειτουργού άφυπηρετήσαντος διά λόγους 
υγείας. 

(Ρ) Διορισμός είς άλλην θέσιν μονίμου δημοσίου εκπαιδευτικού 
λειτουργού δστις έχει αποκτήσει, κατόπιν μετεκπαιδεύσεως 
βάσει υποτροφίας χορηγηθείσης ύπό ή μέσω της Κυβερνή
σεως, ειδικά προσόντα απαραίτητα διά διορισμόν εις την 
άλλην θέσιν, είς την οποίαν αί ύπηρεσίαι αυτού κρίνονται 
απολύτως άναγκαΐαι ύπό της αρμοδίας αρχής. 

(γ) Εις έξαιρετικάς μόνον περιπτώσεις, δεόντως ήτιολογημένας, 
προκειμένου περί διορισμού έπί συμβάσει αλλοδαπού του 
οποίου αί ύπηρεσίαι κρίνονται άπό εκπαιδευτικής απόψεως 
απαραίτητοι. 

(3) Παρά τάς διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, pel κεναί θέσεις 
εκπαιδευτικών πληρούνται κατά σειράν προτεραιότητρς έκ τών δια
φόρων κατηγοριών εις τους οικείους πίνακας διοριστέων έκαστης 
ειδικότητος βάσει τών αναγκών τής υπηρεσίας λαμβανομένης ύπ' όψιν 
καί τής σκοπούμενης απασχολήσεως τών διορισθησομένων είς θεωρη. 
τικήν διδασκαλίαν εν τη τάξει ή είς έργαστηριακήν έξάσκησίν τών 
μαθητών. 

(4) Είς ήν περίπτωσιν ήθελεν έξαντληθή ό πίναξ διοριστέων θέσεως 
τίνος ή ειδικότητος εις τίνα θέσιν, συντάσσεται ύπό τής 'Επιτροπής 
βάσει τής ώς άνω διαδικασίας προσωρινός πίναξ διοριστέων έκ νέων 
αιτήσεων διά την θέσιν ή ειδικότητα, αιτινες θά έχωσι ληφθή καί 
καταχωρισθή μέχρι τής 1ης Σεπτεμβρίου. Ό πίναξ ούτος αναθεω
ρείται άπό καιρού είς καιρόν βάσει τών υποβαλλομένων νέων αιτή
σεων διά την θέσιν ή ειδικότητα, μέχρι του καταρτισμού του οριστικού 
ενιαυσίου πίνακος. 

(5) Οί περιλαμβανόμενοι εις πίνακα διοριστέων δι' οιανδήποτε 
θέσιν ή ειδικότητα είς τίνα θέσιν καί μη τυχόντες διορισμού λόγω 
ελλείψεως ευκαιριών διορισμού μέχρι του καταρτισμού νέων πινάκων, 
μεταφέρονται αυτομάτως καί καθ' ήν σειράν ούτοι έ'χουσιν #fe τήν ·§§!· 
αρχήν τών τοιούτων νέων πινάκων, άκολουθοΰσί δέ οί νέοι απηταΐ 
κατά τήν σειράν προτεραιότητος αυτών. 

7. Οί εκάστοτε καταρτιζόμενοι πίνακες διοριστέων αναρτώνται είς Άνάρτησις 
τά Γραφεία τής Επιτροπής. πινάχων 

διοριστέων. 
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8. Διαγραφή έκ του πίνακος διοριστέων γίνεται μόνον εάν— 
(α) προσφερθείς διορισμός επί μονίμου βάσεως ήθελεν άνακληθη 

λόγω μη αποδοχής εντός τασσομένης προθεσμίας ή, έν περι
πτώσει μή ορισμού τοιαύτης, εντός ευλόγου χρονικού δια. 
στήματος, ή λόγω παραλείψεως του αίτητου* νά εκπλήρωση 
τάς βάσει των όρων του διορισμού υποχρεώσεις αύτου" 

(Ρ) ή επικοινωνία μετά του αίτητου εις δοθεΐσαν μόνιμον διεύ
θυνσΐν ή άλλαχοϋ" δεν καθίσταται, παρά τάς καταβληθείσας 
προσπάθειας, δυνατή. 

9.—(1) Παρά τάς διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και μέχρις 
διατάξεις. δτου καταρτισθώσι πίνακες διοριστέων βάσει των έν αύτοΐς διατάξεων 

δύνανται, ως προσωρινόν μέτρον ανάγκης, νά καταρτισθώοι πίνακες 
διοριστέων δι' έκάστην θέσιν ή δι' έκάστην ειδικότητα εϊς τίνα θέσιν, 
προς πλήρωσιν υφισταμένων ή παρουσιασθησομένων κενών κατά το 
σχολικόν έτος 1972—1973, ώς έν τή παραγράφω (2) κατωτέρω. 

(2) Αϊ βάσει της κατά Μάϊον 1972 προκηρύξεως κενών θέσεων 
ληφθεΐσαι αιτήσεις εξετάζονται καί ελέγχονται όπό της 'Επιτροπής 
και έξ αυτών καταρτίζονται οι σχετικοί πίνακες διοριστέων, της σει
ράς προτεραιότητος ρυθμιζόμενης βάσει τών μέχρι τούδε εφαρμο
ζομένων κριτηρίων, ήτοι του ϋψους τών προσόντων καί της περιόδου 
αποκτήσεως του τίτλου σπουδών καί του έν αύτω βαθμοΰ εις ην περί
πτωσιν ή περίοδος είναι ή ιδία' έν περιπτώσει ισοβαθμίας τυγχάνει 
προτιμήσεως ό κατά ήλικίαν μεγαλύτερος. 

(3) Παρά τάς διατάξεις τών παρόντων Κανονισμών, προκειμένου 
περί εκπαιδευτικών λειτουργών υπηρετούντων έπί συμβάσει κατά την 
ήμερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος τών παρόντων Κανονισμών καί 
μή εκπληρωσάντων τάς στρατιωτικάς αυτών υποχρεώσεις κατόπιν 
αρμοδίως χορηγηθείσης αναστολής κατατάξεως εις τήν Έθνικήν 
Φρουράν, δύνανται οδτοι νά περιληφθώσιν εις τον οίκεϊον πίνακα διο
ριστέων καί νά διατηρήσωσι τήν έν αύτω σειράν προτεραιότητός των 
μέχρις δτου ήθελον τύχει διορισμού έπί μονίμου βάσεως μετά τήν 
έκπλήρωσιν τών στρατιωτικών αυτών υποχρεώσεων. 

Διορισμοί 10.—(1) Διορισμός έπί συμβάσει δύναται νά διενεργηθώ εις τάς 
έπί συμβάσει. ακολούθους περιπτώσεις : 

(α) Διά προσωρινήν άντικατάστασιν εκπαιδευτικοί} λειτουργού 
απουσιάζοντος έπ' αδεία οιασδήποτε φύσεως ή τελούντος έπί 
αποσπάσει εις άλλην ύπηρεσίαν. 

(β) Διά μερικήν άπασχόλησιν. 
(γ) Όσάκις μόνιμος διορισμός ε'ις κενήν όργανικήν θέσιν δεν 

δύναται νά διενεργηθή, ώς είναι ή περίπτωσις αλλοδαπού 
ή. συνταξιούχου εκπαιδευτικού, ή δέν ενδείκνυται δ ι ' υπηρε
σιακούς ή εκπαιδευτικούς λόγους. 

(2) Οι έπί συμβάσει διορισμοί διενεργούνται έκ τών οικείων πινά. 
κων διοριστέων κατά σειράν προτεραιότητος· έάν οι έχοντες σειράν 
διορισμού αίτηταί δέν ένδιαφέρωνται διά τοιούτον διορισμόν, ίδία διά 
σύντομον χρονικόν διάστημα ή διά μερικήν μόνον άπασχόλησιν, δύνα
ται νά διενεργηθή διορισμός έπί συμβάσει άλλων προσώπων έκ του 
οικείου πίνακος εχόντων χαμηλοτέραν σειράν προτεραιότητος άλλα 
προθύμων νά άποδεχθώσι διορισμόν. 'Αποδοχή τοιούτου διορισμού 
δέν επηρεάζει ή τροποποιεί τήν σχετικήν σειράν προτεραιότητος είς 
τον έν λόγω πίνακα διά τους σκοπούς μονίμου διορισμού. 

(3) ΕΙς περίπτωσιν καθ' ήν ουδείς τών έν τω οίκείω πίνοτκι περι
λαμβανομένων α'ιτητών εκφράζει ενδιαφέρον διά διορισμόν £ΊΤΙ συμ-

Διαγραφή έκ 
τοΟ πίνακος 
διοριστέων. 

Μεταβατικά! 
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βάσει, δύναται νά διενεργηθή διορισμός προσώπου μη περιλαμβανο
μένου είς πίνακα διοριστέων ή συνταξιούχου εκπαιδευτικού, νοουμέ
νου δτι κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα. 

11.—(1) Εκπαιδευτικός λειτουργός υπηρετών έπί δοκιμασία τελεί "Υπηρεσία επί 
ύπό καθοδηγητικήν παρακολούθησιν, παρέχεται δε εις αυτόν πδσα δοκ^σσίσ· 
δυνατή διευκόλυνσις πρδς προσαρμογήν εις τα διδακτικά καΐ άλλα 
καθήκοντα της θέσεως του. 

(2) Διορισμός έπί δοκιμασία έπικυρουται έάν ό εκπαιδευτικός 
λειτουργός κατά τήν περίοδον της δοκιμασίας εκτέλεση ικανοποιη
τικώς τά καθήκοντα του και εκπλήρωση άπάσας τάς υποχρεώσεις 
τάς έπιβαλλομένας ύφ' οιωνδήποτε σχετικών διατάξεων καΐ ύπό των 
όρων του διορισμού αύτου. 

(3) Έ ά ν κατά τήν διάρκειαν της περιόδου δοκιμασίας ήθελε κριθή 
δτι ό εκπαιδευτικός λειτουργός δεν εκτελεί ικανοποιητικώς τά καθή
κοντα της θέσεως του ή δτι ή συμπεριφορά αύτου δέν είναι οία έδει 
νά είναι, οότος προειδοποιείται προφορικώς περί τούτου, παρουσία 
και του διευθυντού του σχολείου, είς αυτόν δέ παρέχεται πάσα δυνα
τή βοήθεια προς βελτίωσιν. Έάν οδτος δέν ήθελε παρουσιάσει βελ
τίωσιν, πληροφορείται εγγράφως περί τούτου, σχετική δέ έκθεσις 
υποβάλλεται προς τήν Επιτροπή ν, ήτις ενεργεί συμφώνως προς τάς 
διατάξεις του άρθρου 30 τοΰ Νόμου. 

(4) Περίοδος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έπί μονίμου βάσεως ή 
έπί συμβάσει διαρκείας τουλάχιστον εξ μηνών δύναται, κατά τήν 
κρίσιν της 'Επιτροπής, νά ύπολογίζηται έν δλω ή έν μέρει, ώς ή Επι
τροπή ήθελεν ορίσει, έναντι της διετούς περιόδου δοκιμασίας, δεδο
μένου δτι αύτη ήτο ικανοποιητική καΐ εις τήν ιδίαν ή άνάλογον θέσιν 
καΐ δέν 2χει μεσολαβήσει μετ" αυτήν μακροχρόνιος διακοπή. 

12. Άναδιορισμός επιτρέπεται, εντός πενταετίας άπό της άφυπηρε Άναδιορι
τήσεως, μόνον προκειμένου περί μονίμου δημοσίου εκπαιδευτικού λει σνό$· 
αουργοΰ αποχωρήσαντος διά λόγους υγείας μετά πενταετή τουλά
χιστον μόνιμον ύπηρεσίαν, νοουμένου δτι— 

(α) κατά τήν ήμερομηνίαν του άναδιορισμου κατέχει τά απαι
τούμενα διά διορισμόν προσόντα" 

(β) ή υγεία αύτου έχει άποκατασταθή και είναι είς θέσιν νά 
άσκή τά καθήκοντα της θέσεως του βάσει εκθέσεως του άρ. 
μοδίου Ιατροσυμβουλίου" 

(γ) δέν έχει συμπληρώσει τό πεντηκοστόν έτος της ηλικίας του. 

Μέρος Γ'.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ Σ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙ Σ 

13. Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Μέρους— Ερμηνεία. 
(α) μή επηρεαζόμενης της εύρύτητος τής εννοίας του δρου, 

«έκπαιδευτικαί άνάγκαι» νοούνται κατά κύριον λόγόν— 
(i) ή κατανομή τού διδακτικού προσωπικού, περιλαμβα

νομένων και τών διευθυντικών θέσεων, κατά τρόπον 
έξασφαλίζοντα τήν επαρκή έπάνδρωσιν τών σχολείων 
καΐ τήν κατά σχολεΐον ίσόρροπον σύνθεσιν του τοιού
του προσωπικού καθ' δσον άφορα είς τά προσόντα, 
τάς ειδικότητας και τό φΰλον. Προκειμένου περί διευ
θυντών σχολείων συμπεριλαμβάνεται και ή ανάγκη 
εξασφαλίσεως σταθερότητος διά της παραμονής αυτών 
είς τό αυτό σχολεΐον έπί τίνα £τη, καί, εί δυνατόν, 
μέχρι τεσσάρων ετών τουλάχιστον* 
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(ϋ) ή δυνατότης παροχής καθοδηγήσεως και βοηθείας εις 
νεοδιοριζομένους εκπαιδευτικούς λειτουργούς προς 
διευκόλυνσιν της επιτυχούς προσαρμογής αυτών εις το 
επάγγελμα. 

(Hi) ή ευχέρεια διευθετήσεως περιπτώσεων υπαγορευόμενων 
■  έξ άλλων νομίμων λόγων' 
(iv) εξαιρετικοί περιπτώσεις ύπαγορεύουσαι άμεσον λύσι^ 

προς δμαλήν λειτουργίαν των σχολείων. 
(β) οι δροι «άναγκαι τής υπηρεσίας», «συμφέρον τής υπηρεσίας», 

«συμφέρον της εκπαιδεύσεως» και «εκπαιδευτικοί λ,όγοι» ερ
μηνεύονται ώς «έκπαιδευτικαί άνάγκαι»' 

(γ) καθ' δσον.άφορα εις θέματα τοποθετήσεων και μεταθέσεων 
ό δρος «άστικόν κέντρον» σημαίνει τάς εξ πόλεις και την 
κωμόπολιν Μόρφου ώς και τά προάστια ή άλλας κοινότητας 
εντός άκτΐνος επτά μιλίων εκ των πόλεων' 

(δ)—(i) τά σχολεία μέσης εκπαιδεύσεως διακρίνονται εις «μεγάλα 
σχολεία» ή «μικρά σχολεία», βάσει κριτηρίων οριζομένων 
εκάστοτε ύπό του Υπουργού" 

(Η) τά σχολεία στοιχειώδους εκπαιδεύσεως διακρίνονται είς— 
«σχολεία Α», ήτοι σχολεία των £ξ διδασκάλων και άνω" 
«σχολεία Β»/ ήτοι σχολεία των τριών £ως πέντε διδα

σκάλων 
«σχολεία Γ», ήτοι σχολεία ενός ή δύο διδασκάλων. 

14.—(1) Αϊ τοποθετήσεις και μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουρ
γών διενεργούνται ύπό του αρμοδίου οργάνου βάσει τών εκπαιδευ
τικών αναγκών ώς αδται βεβαιούνται ύπό τής αρμοδίας οχρχής, έν 
τώ πλαισίω δέ τούτων λαμβάνονται κατά το δυνατόν ύπ' 6ψ>ιν και αϊ 
προτιμήσεις τών εκπαιδευτικών λειτουργών. 

(2) Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί υποχρεούνται νά ύπηρετόοσιν δπου 
τοποθετούνται ή μετατίθενται. 

(3) Εις έκπαιδευτικόν λειτουργόν δύναται νά άνατεθή υπηρεσία 
είς πλείονα του ενός σχολεία βάσει τών εκπαιδευτικών α ν α γ κ ώ ν ουχί 
δμως είς πλείονας τών δύο τόπων. 

Τοποθετήσεις. , 15.—(1) Οι το πρώτον διοριζόμενοι έπί δοκιμασία έκποα/δευτικοί 
λειτουργοί τοποθετούνται κατά το δυνατόν— 

(α) είς την περίπτωσιν καθηγητών, είς μεγάλα σχολεία μέσης 
εκπαιδεύσεως κείμενα είς αστικά κέντρα* 

(β) είς την περίπτωσιν διδασκάλων, είς σχολεία Α ή, |αή ύπαρ
χουσών είς αυτά επαρκών κενών θέσεων, είς σχολεία Β τών 
πέντε διδασκάλων. 

(2) Οι προσλαμβανόμενοι έπί συμβάσει ώς άντικαταστά*εαι τοπο
θετούνται είς σχολεία δπου ύπάρχουσι κεναί θέσεις ή δ π ο υ χρειά
ζονται αί ύπηρεσίαι αυτών. 

Μεταθέσεις. 16.— (1) Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μετατίθενται— 
(α) βάσει τών. εκπαιδευτικών αναγκών' 
(β) τη αιτήσει αυτών διά σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενεια

κούς λόγους νοουμένου δτι εξυπηρετείται και το συμφέρον 
της υπηρεσίας. 

(2) Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, οΐτινες ύπηρετουσι κατά χήν διάρ
κειαν τής περιόδου δοκιμασίας είς σχολεία ώς έν τω Κανονισμώ 15 
αναφέρεται, υπόκεινται είς μετάθεσίν μετά την έπικύρωσιν του διο
ρισμού των ή επικείμενης ταύτης— 

ΓενικαΙ 
διατάξεις. 
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(α) προκειμένου περί καθηγητών, εις σχολεία αγροτ ικών περιο

χών καί, ει δυνατόν, είς τήν αυτήν περιφέρειαν ή εις άλλην 
δι ' ην ^χουσίν εκφράσει προτίμησιν' 

(β) προκειμένου περί διδασκάλων, είς σχολεία Γ ή, μη ύπαρ.

χουσών ε'ις αυτά επαρκών κενών θέσεων, είς σχολεία Β τών 
τριών διδασκάλων. 

(3) Οι κατά τά ανωτέρω μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί 
υπόκεινται είς περαιτέρω μετάθεσιν, κατόπιν υπηρεσίας έπί χρονικόν 
τι διάστημα καί ώς ήθελον παρουσιασθή δυνατότητες διά μετάθεσιν, 
ώς ακολούθως : 

(α) Οι καθηγηταί μετατίθενται είς αστικά κέντρα' 
(β) οί διδάσκαλοι μετατίθενται είς μεγαλύτερα σχολεία Β καί 

ακολούθως, κατόπιν υπηρεσίας είς τοιαύτα σχολεία καί ανα

λ ό γ ω ς τών παρουσιαζομένων δυνατοτήτων, μετατίθενται είς 
σχολε ία Α : 

Νοείται δτι είς ,άμφοτέρας τάς ώς άνω περιπτώσεις— 
(ϊ) ή μετάθε'οή,ς είναι είς εύμενεστέραν διά τόν έκπαιδευτικόν 

λε ιτουργόν θέσιν έκτος είς περιπτώσεις μεταθέσεως λ ό γ ω 
εκπαιδευτικών αναγκών ή πειθαρχικής μεταθέσεως' 

(ii) εκπαιδευτικός λειτουργός δεν μετατίθεται άνευ αιτήσεως 
αύτου πλην έάν συντρέχωσιν εκπαιδευτικοί λόγο ι ή έάν ή 
περαιτέρω παραμονή του είς το αυτό σχολεΐον συγκρούηται 
προς δικαιολογημένον αϊτήμα άλλου εκπαιδευτικού λειτουρ
γ ο ύ προς μετάθεσιν. 

17.—(1) Προς καθορισμού της σειράς πρότεραιότητος διά μετάθεσιν Πρ>τεραιότης 
λαμβάνονται υπ ' όψιν ή άρχαιότης, ή χρονική περίοδος της υπηρεσίας δκ. μετάθεσιν. 
είς το σχολεΐον ένθα εργάζεται ό ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός λειτουρ
γός και ό βαθμός της δυσμένειας της θέσεως ιδίως καθ' όσον άφορα εϊς 
τόν τύπον τοΰ σχολείου και το μέγεθος ώς καί τήν άπόστασιν της κοι
νότητος έξ άστικοΟ κέντρου. 

(2) Ή Ε π ι τ ρ ο π ή ή ή αρμοδία αρχή, αναλόγως της ' περιπτώσεως 
διενεργουσιν αυτεπαγγέλτως τάς μεταθέσεις βάσει τών εκπαιδευτικών 
αναγκών, ή δε Ε π ι τ ρ ο π ή λαμβάνει κατά το δυνατόν ύπ ' όψιν καί τάς 
επιθυμίας τών ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών λειτουργών καθ' δ μέτρον 
αύται δεν αντίκεινται προς τό συμφέρον της υπηρεσίας. ΟΟτοι καλούν
ται, εντός του Φεβρουαρίου, όπως ύποβάλωσι προς τήν Έπιτροπήν τά 
άναγκαΤα στοιχεία έπι είδικοΰ έντυπου οριζομένου υπό της Επιτροπής . 

(3) Μετά τών μεταθέσεων βάσει τών αναγκών της υπηρεσίας συνεξε
τάζονται και αϊ ύπό ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών λειτουργών υποβαλ
λόμενα! αιτήσεις διά μετάθεσιν, ώς εν ΚανονισμοΤς 18 και 19. 

18. Τηρουμένων τών διατάξεων τών παρόντων Κανονισμών, έφαρμό Διαδικασία 
ζεται ή ακόλουθος διαδικασία έν σχέσει προς μεταθέσεις καθηγητών : ένσχέσειπρός 

(α) Πάς καθηγητής, όστις έπιθυμεΤ μετάθεσιν, δύναται, εντός του ^ ε^θ ε σ ι^ 
λ *.£>■' * <■ £'\ » ■ ί -  · « *  καθηγητών. 

μηνός Φεβρουάριου, να υποβαλη αιτησιν έπι του υπο της 
Επ ι τροπής οριζομένου εντύπου. Έ ν αύτη δέον νά αναφέρον
ται οι λόγοι διά τους όποιους ζητείται ή μετάθεσις καί τό 
σχολεΐον ή τά αχολεΐα, κατά σειράν προτιμήσεως, είς τά 
όποια ό αϊτών επιθυμεί νά μετατεθή. 

(β) Λόγοι δι5 αίτουμένην μετάθεσιν δύνανται νά εΐναι— 
(i) λόγοι υγείας τοΰ καθηγητού δεόντως πιστοποιούμενοι 

ύπό Κυβερνητικού ιατροί) καί ύπαγορεύοντες είδικήν θε
ραπείαν μή δυναμένην νά παρασχεθή είς τόν τόπον .-
εργασίας του* 
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(ΰ) συνυττηρέτησις μετά συζύγου δημοσίου υπαλλήλου, δη
μοσίου εκπαιδευτικού λειτουργού, υπαλλήλου νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου, μέλους των δυνάμεων ασφα
λείας ή της Εθνικής Φρουράς* 

(iii) άλλοι σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι δεόν
τως αποδεδειγμένοι. 

(γ) Οι προαγόμενοι εις θέσιν Διευθυντού Σχολείων Μέσης Εκπαι
δεύσεως υπόκεινται εις μετάθεσιν είς σχολεία αγροτικών πε
ριοχών έκτος έάν εκπαιδευτικοί λόγοι ύπαγορεύωσι τήν έπί 
σύντομον χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τήν τριετίαν, πα
ραμονήν αυτών είς σχολεϊον άστικοΟ κέντρου. 

(δ) Οι προαγόμενοι είς θέσιν Βοηθού Διευθυντοϋ Σχολείων Μέσης 
'Εκπαιδεύσεως άφοΰ ύπηρετήσωσιν, δπου τούτο εΤναι δυνα
τόν, έπϊ χρονικόν τι διάστημα είς σχολεία αστικών κέντρων 
υπόκεινται είς μετάθεσιν είς σχολεϊα αγροτικών περιοχών. 

(ε) Είς τήν περίπτωσιν σχολείου αγροτικής περιοχής ή μικρού σχο
λείου αστικού κέντρου ένθα υπηρετεί εΤς μόνον Βοηθός Διευ
θυντής δεν μετατίθενται 6 Διευθυντής και ό Βοηθός Διευθυν
τής εντός του αύτοΰ σχολικού έτους ή πρό της συμπληρώσεως 
περιόδου συνυπηρετήσεως αυτών ενός τουλάχιστον πλήρους 
σχολικού έτους, πλην έάν δι' εκπαιδευτικούς ή πειθαρχικούς 
λόγους ή τοιαύτη μετάθεσις έπιβάλληται ένωρίτερον. 

Διαδικασία ] 9.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, έφαρ
έν σχέσει προς μόζεται ή ακόλουθος διαδικασία εν σχέσει προς μεταθέσεις διδασκάλων : 
μετάθεσιν 
διδασκάλων. (α) Εντός του μηνός Φεβρουαρίου δύνανται νά υποβάλλωσιν αΐτη

σιν προς μετάθεσιν (i) οι συμπληρώσαντες ή ο! συμπληροΟν
τες μέχρι του τέλους του διανυομένου σχολικού έτους πεντα
ετή συνεχή ύπηρεσίαν είς σχολεΤον τόπου τινός, και (Μ) οι 
μετατεθέντες εντός του σχολικού έτους δι1 εκπαιδευτικούς λό
γους και άνευ ιδικής των αιτήσεως. Ή αίτησις υποβάλλεται 
έπϊ έντυπου οριζομένου ύπό της Επιτροπής, έν αύτη δέ ανα
φέρονται οί λόγοι διά τους οποίους ζητείται ή μετάθεσις και 
τά σχολεϊα, κατά σειράν προτιμήσεως, είς τεσσάρας διαφό
ρους περιοχάς, είς τά όποΤα ό αιτών επιθυμεί νά μετατεθη. 
Διά τους σκοπούς τής υποπαραγράφου ταύτης οΙαδήποτε μετά
θεσις από σχολείου είς σχολεϊον τής αυτής πόλεως ή και 
προαστίων αυτής ή τής αυτής κοινότητος δεν λογίζεται ώς 
διακόπτουσα τήν συνέχειαν υπηρεσίας είς σχολεϊον τόπου 
τινός. 

(β) Λόγοι δι' αίτουμένην μετάθεσιν δύνανται νά είναι οί αναφε
ρόμενοι έν ύποπαραγράφω (β) τού Κανονισμού 18. 

(γ) Οί προαγόμενοι είς θέσιν Βοηθού Διευθυντού Σχολείων Στοι
χειώδους 'Εκπαιδεύσεως υπόκεινται είς μετάθεσιν είς σχολεία 
αγροτικών περιοχών έάν δεν έχωσιν ήδη υπηρετήσει είς τοιαύτα 
σχολεία πρό τής προαγωγής αυτών ή έάν αί άνάγκαι τής 
υπηρεσίας άπαιτώσι τούτο. 

(2) Παρά τάς διατάξεις τών παρόντων Κανονισμών, διδάσκαλοι υπη
ρετούντες είς σχολεία Α ή Β είς αστικά κέντρα δύνανται νά μετατί
θενται είς σχολεϊα αγροτικών περιοχών έάν δεν έχωσιν ήδη υπηρετή
σει είς τοιαύτα σχολεία. 

•Αμοιβαίοι 20.—(1) Αιτήσεις δι' άμοιβαίαν μετάθεσιν δύνανται νά ύποβάλλων
μεταθέσεις. τ α ι προς τήν Έπιτροπήν κατά κανόνα εντός του Φεβρουαρίου. Είς εξαι

ρετικός μόνον περιπτώσεις και δταν ύπάρχωσι σοβαροί λόγοι, οΤτινες 
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δέον δπως αναφέρονται, αϊ αιτήσεις δύνανται να υποβάλλονται καθ' 
οιονδήποτε χρόνον. 

(2) Δεν έιτιτρέττεται ή διενέργεια αμοιβαίων μεταθέσεων— 
(α) δταν οι αίτηταί κατέχωσι διαφόρους όργανικάς θέσεις· 
(β) δταν ό εις των αιτούντων υπηρέτη είς άστικόν κέντρον και ό 

έτερος είς άγροτικήν περιοχήν 
( γ ) δταν δεν έχωσι αμφότεροι τουλάχιστον τριετή ύπηρεσίαν είς 

το σχολεΐον ένθα υπηρετουσι. 

21 .—(1) ΑΙ μεταθέσεις προς έπάνδρωσιν των σχολείων και κάλυψιν Περίοδος 
υφισταμένων και προβλεπομένων κενών είς το διδακτικόν προσωπικόν διενεργείας 
κατά το έπόμενον σχολικόν έτος γίνονται εντός της περιόδου 'Απριλίου μεταθέσεων, 
μέχρι Ιουνίου έκαστου έτους. Αύται άνακοινοΰνται είς τους επηρεαζό
μενους εκπαιδευτικούς λειτουργούς και δημοσιεύονται κατά τοιούτον 
τρόπον ως ή Επ ι τροπή ήθελεν ορίσει, ουχί άργότερον τής 28ης Ιουνίου 
είς τήν περίπτωσιν των διδασκάλων και τής 10ης 'Ιουλίου είς τήν περί
πτωσιν των καθηγητών. 

(2) Συμπληρωματικά! μεταθέσεις λόγω απροβλέπτων αναγκών τής 
υπηρεσίας διενεργούνται κατά τήν περίοδον Σεπτεμβρίου μέχρι 'Οκτω
βρίου και άνακοινοΰνται είς τους επηρεαζόμενους εκπαιδευτικούς λει
τουργούς το ταχύτερον δυνατόν. 

(3) "Εκτακτοι μεταθέσεις προς το συμφέρον τής υπηρεσίας δύνανται 
νά διενεργώνται κατά τήν διάρκειαν τοΰ σχολικού έτους, νοουμένου δτι 
έκαστη περίπτωσις θά δύναται νά έξετάζηται ειδικώς κατά το τέλος 
τοΰ σχολικού έτους. 

22 .—(1) Πάς εκπαιδευτικός λειτουργός δύναται, εντός δέκα ήμερων Τνστάσεις. 
από. τής ημερομηνίας ανακοινώσεως είς αυτόν τής μεταθέσεως ή από 
τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τής μεταθέσεως, νά ύποβάλη προ·, 
το άρμόδιον όργανον έγγραφον και δεόντως ήτιολογημένην ένστασί' . 
Μέχρι τής εξετάσεως τής ενστάσεως ούτος υποχρεούται νά ύπηρετή είς 
το σχολεΐον είς το οποίον έχει μετατεθή. 

(2) Αϊ ενστάσεις εξετάζονται εντός δεκαπέντε ήμερων άπό τής λή
ξεως τής είς τήν παράγραφον (1 )· αναφερομένης προθεσμίας και «γ* 
σχετικαΐ αποφάσεις κοινοποιούνται είς τους ενδιαφερομένους το ταχύ
τερον. 

Μέρος Δ ' — ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ 

23. Δια τους σκοπούς του παρόντος Μέρους— Ερμηνεία, 
«συνδεδυασμέναι θέσεις» σημαίνει δύο ή πλείονας χωριστάς θέσεις 

ή δύο ή πλείονας τάξεις τής αυτής θέσεως αί όποΤαι έχουσιν ένιαΤον 
τον άνώτατον αριθμόν θέσεων. 

24. Όσάκις ήθελε κενωθή ή πρόκειται νά κενωθή ή εύθυς ως ήθελε Πλήρωσις 
δημιουργηθή οιαδήποτε θέσις Προαγωγής το ΎπουργεΤον προβαίνει το θέσεως 
ταχύτερον δυνατόν είς τά αναγκαία διαβήματα προς προώθησιν τής προαγωγής. 
πληρώσεως αυτής. 

25.—(1 )· Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ Νόμου, ως υποψήφιοι διά Προσόνταδιά 
θέσιν Προαγωγής εΐναι οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί οι όποιοι ύπηρετοΟ προ«γωγήν. 
σιν είς τήν .αμέσως κατωτέραν τάξιν, θέσιν ή βαθμόν και οι όποΓοι κατέ
χουσι τά ύπό τοΰ Σχεδίου 'Υπηρεσίας τής θέσεως προβλεπόμενα προ
σόντα κατά τήν ήμερομηνίαν καθ' ην ή 'Επιτροπή αποφασίζει τήν προ^
αγώγήν προς πλήρωσιν τής θέσεως* νοείται δτι, προκειμένου περί προ
σόντος άφορώντος είς μήκος υπηρεσίας, λαμβάνεται ύπ ' δψιν διά σκο
πούς υπολογισμού τοΰ μήκους υπηρεσίας, ή ημερομηνία καθ' ήν θά 
ίσχύωσιν αϊ προαγωγαί, έάν αύτη είναι μεταγενέστερα. 
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(2) Άπόκτησις οιουδήποτε προσόντος απαιτουμένου δια προαγωγήν 
είς άνωτέραν θέσιν δεν τταρέχει άφ' εαυτής το δικαίωμα άμεσου προ
αγωγής είς την θέσιν ταύτην. 

Άξιολόγησις 
■προαξίμων. 

Περίοδος 
κρίσεως διά 
προαγωγήν. 

Κατάλογος 
•προαξίμων. 

26 .— (1) Οί πληροΰντες τα εν τοΤς Σχεδίοις Υπηρεσίας καθορι
ζόμενα προσόντα— 

(α) προάγονται κατ' αρχαιότητα προκειμένου περί συνδεδυασμέ
νων θέσεων 

(β) προκειμένου περί μη συνδεδυασμένων θέσεων, κρίνονται ώς 
προάξιμοι «Α» ή προάξιμοι «Β» λαμβανομένης^υπ' δψιν ώς 
κατωτέρω ορίζεται της αξιολογήσεως είς τάς έμπιστευτικάς 
εκθέσεις διά τά ακόλουθα ουσιαστικά προσόντα : 

(,i) Ή θ ο ς και χαρακτήρ, κοινωνική παράστασις και συμπε

ριφορά εντός και εκτός της υπηρεσίας. 
(Π) Επιστημονική κοττάρτισις και πνευματικά προσόντα. 

(Hi) Παιδαγωγική κατάρτισις και διδακτική Ικανότης, 
(iv) Διοικητική δεξιότης, δραστηριότης και ηγετικά προ

σόντα, 
(ν) Υπηρεσιακή ευσυνειδησία. 

( 2 ) — ( α ) Προάξιμοι «Α» είς θέσιν Βοηθού Διευθυντού κρίνονται οί 
έχοντες είς τάς δύο τελευταίας εντός της τελευταίας πενταετίας εμπι
στευτικός εκθέσεις εκ των αναφερομένων εν τή παραγράφω (1) πέντε 
προσόντων το ύπό (i) εις βαθμόν έξαίρετον, τά υπό (iv) και (ν) είς 
βαθμόν τουλάχιστον λίαν καλόν και τά ύπό (ϋ) και (iii) είς βαθμόν 
τουλάχιστον καλόν. ^ 

. (β) Προάξιμοι «Β» είς θέσιν Βοηθοΰ Διευθυντού κρίνονται οί έχοντες 
είς τάς δύο τελευταίας εντός της τελευταίας πενταετίας έμπιστευτικάς 
εκθέσεις εκ των αναφερομένων έν τή παραγράφω (1) πέντε προσόντων 
το ύπό (i) είς βαθμόν έξαίρετον, το ύπό (iv) είς βαθμόν τουλάχιστον 
λίαν καλόν, τά δε υπόλοιπα τρία είς βαθμόν τουλάχιστον καλόν. 

( 3 ) — ( α ) Προάξιμοι «Α» εις θέσιν Διευθυντού Σχολείων κρίνονται οί 
έχοντες είς τάς δύο τελευταίας εντός της τελευταίας πενταετίας εμπι
στευτικός εκθέσεις εκ των αναφερομένων έν τή παραγράφω (1) πέντε 
προσόντων τά τρία, έν οΐς απαραιτήτως τά ύπό (ί) καί (iv) τούτων, 
είς βαθμόν έξαίρετον, τά δε άλλα δύο είς βαθμόν τουλάχιστον λίαν καλόν. 

(β) Προάξιμοι «Β» είς θέσιν Διευθυντού Σχολείων κρίνονται οί 
έχοντες είς τάς δύο τελευταίας εντός της τελευταίας πενταετίας έμπι
στευτικάς εκθέσεις εκ των αναφερομένων έν τή παραγράφω (1) πέντε 
προσόντων τ ά τρία, έν οΤς απαραιτήτως τά ύπό (i) και (iv) τούτων, 
είς βαθμόν έξαίρετον, τά δε άλλα δύο είς βαθμόν τουλάχιστον καλόν. 

(4) Διά προαγωγήν εϊς ανωτέρας τών ώς άνω αναφερομένων θέσεων, 
οί εκπαιδευτικοί λειτουργοί δεν αξιολογούνται ώς προάξιμοι «Α» και 
προάξιμοι «Β». 

27. Οί εκπαιδευτικοί λειτουργοί κρίνονται διά προαγωγήν εϊς αμέσως 
άνωτέραν θέσιν Προαγωγής τακτικώς μέν άπαξ τού έτους εκτάκτως 
δε οσάκις παρίσταται ανάγκη. 

2JB.—(1) Προκειμένου περί συν|>εδυασμένων θέσεων δεν υπάρχει οιοσ
δήποτε περιορισ|»|§ ,είς τον d||j§M©v" τών διά προαγωγήν κρινόμενων 
ούτε καί είναι άνσΒ|κη νά συντάσσονται κατάλογοι προαξίμων. 

(2) Διά προαγωγήν είς μη συνδεδυασμένας θέσεις ή Ε π ι τ ρ ο π ή "Κβίφ, 
βάνουσα ύπ ' δψιν τά προσόντα τών εκπαιδευτικών λειτουργών οί όποιοι 
δικαιούνται νά είναι υποψήφιοι διά προαγωγήν και τά τιθέμενα είς την 
διά&σίν της υπηρεσιακά και άλλα σχετικά στοιχεία αυτών, ώς καί την 
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προσωπικήν άντίληψιν των μελών αυτής — δττου υπάρχει τοιαύτη — 
δεόντως αίτιολογουμένην, κρίνει εκαστον τούτων και χαρακτηρίζει αυτόν 
ώς προάξιμον ή μη, προκείμενοι; δε περί των υποψηφίων δια προαγωγήν 
είς τάς εν τω Κανονισμώ 29 άναφερομένας θέσεις αξιολογεί αυτόν ώς 
προάξιμον «Α» η προάξιμον «Β» συμφώνως προς τάς διατάξεις του 
Κανονισμού 26. 

(3) Εντός του μηνός 'Ιανουαρίου ή Επιτροπή συντάσσει δια τάς 
μή συνδεδυασμένας θέσεις Προαγωγής πίνακας προαξίμων κατά τά 
ανωτέρω, είς εκαστον δε τοιούτον πίνακα αναγράφεται αριθμός υποψη
φίων μέχρι τού τετραπλασίου τοΰ αριθμού των προς πλήρωσιν κενών 
θέσεων εκ τών υποψηφίων τών δυναμένων νά προάγωνται, τηρουμένων και 
τών διατάξεων τοΰ Κανονισμού 29, είς τάς τοιαύτας κενάς θέσεις. 

(4) Οί κατά τά ανωτέρω συντασσόμενοι πίνακες τίθενται ενώπιον τής 
αρμοδίας αρχής, ήτις δύναται νά ύποβάλλη έπ ' αυτών τάς εισηγήσεις 
της προς τήν Έπιτροπήν. 

(5) Οι τελικοί πίνακες προαξίμων αναρτώνται είς τά Γραφεία τής 
Ε π ι τ ρ ο π ή ς εντός τοΰ Φεβρουαρίου και ίσχύσυσι μέχρι τοΰ τέλους τού 
ημερολογιακού έτους. 

2 9 . — ( 1 ) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Μέρους, είς τάς Διενέργεια 
ακολούθους θέσεις Προαγωγής ή προαγωγή διενεργείται εκ τών οικείων προαγωγών, 
πινάκων προαξίμων 6άσ·ει τής κάτωθι οριζόμενης αναλογίας : 

'Αναλογία 
εκ τοΰ πίνακος προαξίμων 

«Α» «Β» 
Βοηθός Διευθυντής 
Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως 80% 20% 
Διευθυντής 
Σχολείων Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως 90% 10% 
Βοηθός Διευθυντής 
Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως 80% 20% 
Διευθυντής 
Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως 90% 10% 

(2) Είς τάς λοιπάς μή συνδεδυασμένας θέσεις Προαγωγής τοΰ διδα
κτικού προσωπικού ή προαγωγή διενεργείται εκ τών οικείων πινάκων 
προαξίμων «Α». 

(3) Διά τήν θέσιν Βοηθού Διευθυντού Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύ
σεως αί προαγωγαι κατανέμονται κατά ειδικότητας βάσει τής κατά 
ειδικότητα συνθέσεως τοΰ διδακτικού προσωπικού τών ειδικοτήτων εξ ών 
δύνανται νά έπιλέγωνται οί προαγόμενοι είς τήν είρημένην θέσιν (ώς 
οί φιλόλογοι, μαθηματικοί, καθηγηταΐ άλλων θεωρητικών μαθημάτων, 
τεχνολόγοι καί έκπαιδευταί) : 

Νοείται δτι ή διάταξις άυτη θά έχη έφαρμογήν είς προαγωγάς διε
νεργούμενος προς πλήρωσιν κενών θέσεων μετά τήν ήμερομηνίαν ενάρ
ξεως τής ισχύος τών παρόντων Κανονισμών. 

(4) Κατά τάς εκ τών π ι ν,άκων προαξίμων διενεργούμενος προαγωγάς 
^ ^ % οί εγγεγραμμένοι είς τον πίνακα τών προαξίμων^«Α» προάγονται οπωσ

δήποτε προ τών νεωτέρων των του πίνακος τών'προαξίμων «Β». 
£5) Έάν ό αριθμός τών περιλαμβανομένων είς τους πίνακας τών 

τηίιΙ&ξίμων «Α» ήθελεν άποδειχθή ανεπαρκής νά καλύψη τάς άνάγκας 
π ρ ^ πλήρωσιν τών οικείων κενών θέσεων μέχρι τής λήξεως τής εν 
παραγράφω (5) τού Κανονισμοΰ 28 καθοριζομένης χρονικής περιόδου, 
συντάσσεται ύπό τής Επιτροπής νέος συμπληρωματικός πίναξ. 
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ΓενικαΙ 
διατάξεις. 

Άνοπτληρωτι
κοί διορισμοί. 

Άπόσπασις. 

Παραίτησίς. 

Υπηρεσία 
αναγνωριζο
μένη διά 
σκοπούς 
προαγωγής. 

30.—(1) Εκπαιδευτικός λειτουργός τελών έπ' αδεία η έπί ότίΓοσπάσέΐ 
δύναται να προαχθή έφ' δσον πληρούνται άπασαι αί άναγκαΤαι προ
ϋττοθέσεις. 

(2) Εκπαιδευτικός λειτουργός έχων σειράν προτεραιότητος διά προ
αγωγήν κατά τοΰ οποίου έχει άσκηθή πειθαρχική ή ποινική δίωξις δι' 
αδίκημα σοβαράς φύσεως, δεν προάγεται έφ' δσον εκκρεμεί ή τοιαύτη 
δίωξις. Μετά την έκδίκασιν της υποθέσεως ή περίπτωσίς του εξετάζεται 
καί, έφ' δσον κρίνεται προάξιμος, προάγεται. Έν τοιαύτη περιπτώσει 
ή σειρά αρχαιότητος έν τη νέα θέσει ρυθμίζεται βάσει της ημερομηνίας 
άφ' ής θά διενηργεΤτο ή προαγωγή έάν δεν ύφίστατο ή πειθαρχική οίωξις. 

Μέρος Ε' — ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
31.—(1) Άναπληρωτικοι διορισμοί είς χηρεύουσας θέσεις ή έπί 

προσωρινή απουσία των φορέων δύνανται νά γίνωνται ύπό της Επιτρο
πής τή συστάσει του 'Υπουργού έάν α! άνάγκαι της υπηρεσίας άπαιτώσι 
τούτο, ειδικώτερον δε οσάκις πρόκειται περί θέσεων ευρείας διοικητικής 
ευθύνης ή έάν υπάρχωσι λόγοι απορρέοντες έκ διατάξεως νομοθετικής 
φύσεως απαιτούντες τοιούτον διορισμόν. 

(2) Ό αναπληρωτικώς διοριζόμενος δέον δπως κατέχη τά διά τήν 
θέσιν απαιτούμενα προσόντα, έκτελή δε άπαντα τά καθήκοντα καί άνα
λαμβάνη άπάσας τάς εύθύνας τής θέσεως. Ούτος δυνατόν νά καλήται 
δπως έκτελή τά καθήκοντα ταύτα επιπροσθέτως προς τά καθήκοντα της 
θέσεως αυτού. 

(3) Δεν γίνεται άναπληρωτικός διορισμός διά περίοδον μή ύπερβαί
νουσαν τάς 28 ημέρας, εκτός έάν υπάρχωσι λόγοι απορρέοντες έκ δια
τάξεως νομοθετικής φύσεως απαιτούντες τοιούτον διορισμόν. 

(4) Τον διευθυντήν σχολείου μέσης εκπαιδεύσεως απόντα ή κωλυό
μενον διά περίοδον μή ΰπερβαίνουσαν τάς 28 ημέρας άναπληροΐ, άνευ 
άναπληρωτικοΰ διορισμού, ό βοηθός διευθυντής ή, έάν υπάρχουν πλεί
ονες βοηθοί διευθυνταί, ό αρχαιότερος τούτων. Μή υπάρχοντος είς το 
σχολεΐον βοηθού διευθυντού, τον ούτω απουσιάζοντα ή κωλυόμενόν διευ
θυντήν άναπληροΐ καθηγητής οριζόμενος ύπό τής αρμοδίας αρχής. 

(5) Τον διευθυντήν σχολείου στοιχειώδους εκπαιδεύσεως απόντα ή 
κωλυόμενόν διά περίοδον μή ΰπερβαίνουσαν τάς 28 ημέρας άναπληροΤ, 
άνευ άναπληρωτικοΰ διορισμού, ό, βοηθός διευθυντής, μή υπάρχοντος 
δε βοηθού διευθυντού ό έκ των υπηρετούντων είς το σχολεΐον αρχαιό
τερος διδάσκαλος ή ό διδάσκαλος τον όποιον ήθελεν ορίσει ή αρμοδία 
αρχή. 

32.— (1) Εισηγήσεις δι' άπόσπασιν ή διά τήν παράτασιν ή τον τερ
ματισμόν αποσπάσεως γίνονται προςτήν Έπιτροπήν ύπό της αρμοδίας 
αρχής. 

(2) Ή άπόσπασις δύναται νά τερματισθή οποτεδήποτε κατ' είσή
γησιν τής αρμοδίας αρχής ή κατ' αΐτησιν του άπεσπασμένου. 

33.—(1) Ή παραίτησις εκπαιδευτικού λειτουργού υποβάλλεται έγ
γοάφως μέσω τοΰ οικείου Τμηματάρχου προς τήν Έπιτροπήν, ή οποία 
εξετάζει ταύτην καί αποφασίζει έπ' αυτής το ταχύτερον. 

(2) Ή παραίτησις δύναται νά ανακληθή προ τής αποδοχής αυτής 
ή προ τής ημερομηνίας τής ενάρξεως ισχύος αυτής έάν, είς άμ.φοτέρας 
των περιπτώσεων, ή 'Επιτροπή ήθελεν επιτρέψει τήν τοιαύτην άνάκλησιν. 

(3) Παραίτησις υποβαλλομένη υπό εκπαιδευτικού λειτουργού καθ'οβ 
εκκρεμεί ποινική ή πειθαρχική δίωξις δι' αδίκημα σοβαρας φύσεως δέν 
γίνεται αποδεκτή ύπό τής 'Επιτροπής. 

34;—(1) Ώ ς υπηρετία ή εκπαιδευτική υπηρεσία διά σκοπούς προ
αγωγής συμφώνως προς τά εγκεκριμένα Σχέδια 'Υπηρεσίας των θέσεων 
Προαγωγής λαμβάνεται ύπ' δψιν ή δυνάμει των σχετικών κανονισμών 
αναγνωριζομένη τοιαύτη διά σκοπούς προσαυξήσεων έκτος έάν δλλως 
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άρίζηται ε ίς τ & © ί κ ε ΐ α Σ χ έ δ ι α * Υ π ^ ρ ε ο ί α ς ή είς τους παρόντας Κανο

νισμούς. 
(2 ) Παρά τάς δ ιατάξε ις των παρόντων ή οίω^δήττοτε έτερων Κανο

νισμών, δύναται να άναγνωρίζηται έκ τής προϋπηρεσίας καθηγητού είς 
σχολεία στοιχειώδους εκπαιδεύσεως περίοδος μέχρις Ιξ ετών μόνον δ ιά 
σκοπούς προαγωγής αύτοϋ είς τήν θέσιν Βοηθού Διευθυντού Σχολείων 
Μέσης Εκπαιδεύσεως. 

3 5 . — ( 1 ) Περίοδος μεταπτυχιακών σπουδών ή άλλης μετεκπαιδεύ Περίοδος 
σεως εις το έξωτερικόν μέχρι δύο ετών λογ ί ζε τα ι ώς υπηρεσία ή πείρα

 μ


τ α π τ υ
^ .~ 

διά τους σκοπούς τών Σχεδίων Υπηρεσ ίας οιωνδήποτε θέσεων δια τάς \ μ ε τ ε κ π α ι . 
οποίας απαι τε ί τα ι ' ώρισμένη περίοδος υπηρεσίας ή πείρας. δεύσεως 

(2 ) Μεταπτυχιακόν πανεπιστημιακόν δίπλωμα ή τ ίτλος κτηθεις καπό- λογίζεται ώς 
πιν δύο τουλάχιστον ετών σπουδών είς το έξωτερικόν προ τής προσλή ^ ^

σ α 

ψεως του εκπαιδευτικού λειτουργού είς τήν δημοσίαν έκπαιδευτικήν 
υπηρεσίαν λογ ίζετα ι έναντι τής έν τοις Σχεδίοις Υπηρεσ ίας πρσνοου

μένης υπηρεσίας ή πείρας κατά το μέτρον τού κανονικώς απαιτουμένου 
χρόνου διά τήν άπόκτησιν αυτού, νοουμένου δτ ι περίοδος πέραν τών 
δύο ετών. θα άγνοήται . 

( 3 ) Έκπαίδευσις είς το έξωτερικόν μέχρις ενός έτους σχετιζόμενη 
προς τ ά καθήκοντα τού εκπαιδευτικού λειτουργού αλλά μή οδηγούσα 
είς τήν άπόκτησιν πανεπιστημιακού διπλώματος ή τ ί τλου ή άλλου ισο

δυνάμου προσόντος και μή θεωρούμενη ώς προσόν βάσει τών Σχεδίων 
Υπηρεσ ίας λογ ί ζε τα ι έναντι της έν <|jfa©tf τυχόν πρσνοσυμένης υπη

ρεσίας ή πείρας. 

3 6 . — ( 1 ) Ή ηλ ικ ία πρωτοδιοριζομένου μονίμου εκπαιδευτικού λε ι  Ηλικία, 
τουργού γεννηθέντος έν Κύπρφ αποδεικνύεται διά της προσκομίσεως 
επισήμου πιστοποιητικού γεννήσεως εκδοθέντος υπό τού οικείου 
Έπαρχου. 

( 2 ) Ή ηλ ικ ία πρωτοδιοριζομένου μονίμου εκπαιδευτικά) λειτουργού 
γεννηθέντος έκτος τής Κύπρου αποδεικνύεται διά τής προσκομίσεως 
επισήμου πιστοποιητικού γεννήσεως εκδοθέντος υπό τής αρμοδίας αρχής 
τού τόπου γεννήσεως του : 

Νοείται δτ ι είς περίπτωσιν καθ' ην ή προσκόμισις επισήμου πιστο

ποιητικού γεννήσεως συμφώνως προς τήν παρούσαν παράγραψαν δεν 
είναι δυνατή, ή ηλ ικ ία αποδεικνύεται δ ιά τοιούτων στοιχείων οΤα ό 
Υπουργός ήθελεν ορίζει είς έκάστην περίπτωσιν.· 

( 3 ) Ώ ς ημερομηνία γεννήσεως εκπαιδευτικού λειτουργού τού οποίου 
ή ημερομηνία γεννήσεως δεν δύναται νά άποδειχθή δ ι ' επισήμου πιστο

ποιητ ικά) γεννήσεως ώς ανωτέρω αναφέρεται, λογ ίζετα ι ή ημερομηνία 
γεννήσεως ήτις έδηλώθη ύπ' αυτού κατά τον χρόνον τής πρώτης προσ

λήψεως του έν τη δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία. 
( 4 ) Έ ά ν μόνον τ ο έτος ή ό μήν και το έτος γεννήσεως δύνανται νά 

άποδειχθώσι συμφώνως προς τον παρόντα Κανονισμόν, ό εκπαιδευτικός 
λειτουργός θεωρείται δτ ι έγεννήθη τήν τελευταίαν ήμέραν τού έν λόγω 
έτους ή μηνός, αναλόγως της περιπτώσεως. 

37. Είς περίπτωσιν καθ' ψ είς μόνιμον έκπαιδευτικόν λειτουργόν χο ΕίσφοραΙ 
ρηγεΤται αρμοδίως άπόσπασις ή άδεια απουσίας άνευ απολαβών Τνα καταβλητέαι. 
δεχθή πλήρη άπασχόλησιν έκτος τής δημοσίας υπηρεσίας ή τής δήμο είςτόΠάγιον 
σίας εκπαιδευτικής υπηρεσίας α! ύπό οιουδήποτε νόμου ή τού Ύπουρ *

Τ α μ ε ϊ ο ν ε1ς 

γ ικου Συμβουλίου καθοριζόμενοι εισφορά! είναι καταβλητέαι είς το ^ α ^ σ ε ω ς 
Πάγιον Ταμεΐον τής Δημοκρατίας διά νά δύναται νά ληφθή ύπ' όψιν ή κ. τ,λ. 
περίοδος τής τοιαύτης αποσπάσεως ή αδείας κατά τον υπολογισμόν 
των ωφελημάτων άφυπηρετησεώς του . 
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Πιστοποιητικόν 3 8 . . 'Εκπαιδευτικός λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ς α π ο χ ω ρ ώ ν έκ τ η ς δ η μ ο σ ί α ς έκπα ιδευ 

ώπηρεσίας. τ ικής υ π η ρ ε σ ί α ς δικαιούται να ζ ή τ η σ η δ π ω ς έκδοθή είς αυτόν π ι σ τ ο 

πο ιητ ικόν υ π η ρ ε σ ί α ς . 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Κανονισμός 5) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΝ 

Κριτήρια 

Ακαδημαϊκά προσόντα επί πλέον 
των απαιτουμένων διό διορισμόν: 
(α) Πρώτος μεταπτυχιακός τίτλος 

(Μ.Α., M.Sc.) 
{β) Δεύτερος μεταπτυχιακός τί

τλος (Ph.D.) 
(γ) Μετεκπαίδευσις/Μεταπτυχια

καΐ σπουδαϊ μη περιλαμβα
νόμενοι είς (α) ή (β): 

(i) Διαρκείας άπό 6 μηνών 
μέχρις ενός ακαδημαϊκού 

ιΛ" έτους, 
(ϋ) Διαρκ;[ις πέραν τοϋ ενός 

ακαδημαϊκού έτους. 

Βαθμός έν τω βασικώ τίτλω σπου
δών : 
(α) ΑΡΙΣΤΑ, First Class Honours 
(β) ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, Second Class 

Honours 
(γ) ΚΑΛΩΣ ή οσάκις δεν αναγρά

φεται βαθμός. 

'Ημερομηνία αποκτήσεως τοϋ διά 
πρώτον διορισμόν απαιτουμένου 
τίτλου σπουδών. 

4. "Εκπαιδευτική προϋπηρεσία : 
(α) Τουλάχιστον 6 μηνών μέχρι 

2 ετών. 
(/?) "Ανω τών 2 ετών και μέχρι 

3 ετών. 
(γ) "Ανω τών 3 ετών και μέχρι 

4 ετών. 
(3) "Ανω τών 4 ετών 

5. 'Ανάπηροι εθνικών αγώνων και πλή
ρως εξαρτώμενοι έκ πεσόντων ή 
αναπήρων εθνικών αγώνων. 

6. Τέκνα πολυτέκνων 

Άξιολό
γησις: 

Μονάδες 

14 

'Επεξηγήσεις 

(Ι) Αϊ περιπτώσεις (α) καί (β) δεν συμψηφί
ζονται. 

(2) Αί σπουδαϊ δέον να είναι είς τα Παιδαγω
γικό ή είς θέμα συναφές προς την ειδικό
τητα τοϋ αίτητοΰ ή τήν έκπαίδευσιν έν 
γένει. 

(3) Περίπτωσις (γ) (i).—"Η περίοδος της με
τεκπαιδεύσεως ή τών σπουδών δέον να 
είναι συνεχής. 

(4) Περίπτώσις (γ) (ϋ).—Δύνανται νά λογι
σθώσι πλείονες περίοδοι σπουδών νοου
μένου δτι εκάστη περίοδος είναι διαρ
κείας τουλάχιστον 6 μηνών. 

3. (Ι) Μία μονάς—μέχρις ανωτάτου ορίου 
4 μονάδων—δι* εκαστον πλήρες έτος άπό 
της ημερομηνίας αποκτήσεως τοϋ τίτλου 

• μέχρι της ημερομηνίας υποβολής της 
αιτήσεως. Περίοδος ανω Τών 9 μηνών 
λογίζεται ώς πλήρες έτος. 

(2) Αφαιρείται οιαδήποτε περίοδος μεταπτυ
χιακών σπουδών ή μετεκπαιδεύσεως 
λογισθίΐσα βάσει τής περιπτώσεως Ι. 

4. (Ι) Λαμβάνεται ύπ* δψιν προηγουμένη εκπαι
δευτική υπηρεσία, ήτις δύναται νά άνα
γνωρισθή ώς τοιαύτη βάσει τών οικείων 
Κανονσιμών. 

(2) 'Αφαιρείται οΙαδήποτε περίοδος λογισθεϊ
σα βάσει τών περιπτώσεων Ι ή/και 3. 

5. Βάσει τών περί Ταμείου Συντάξεων καί 'Εκτά
κτων "Επιδομάτων τών έκ τών Πεσόντων 
καί τών Θυμάτων τοϋ "Αγώνος 'Εξαρτω
μένων καί τών Αναπήρων αΰτοϋ Νόμων, 
1962 έως 1972. 

6. Πολύτεκνοι θεωρούνται ol έχοντες πέντε ή 
περισσότερα ζώντα τέκνα πλήρως εξαρτώ
μενα έξ αυτών. 
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Κριτήρια 

7. 'Υπηρεσία είς την "Εθνικήν 
Φρουράν. 

8. 'Ημερομηνία λήψεως της αίτήσεως 

"Αξιολό

γησες: | 
Μονάδες 

12 

Ι —10 

'Επεξηγήσεις 

7. (Ι) Μία μονάς δι* εκαστον έτος υπηρεσίας είς 
τήν Έθνικήν Φρουράν. Περίοδος εξ 
μηνών καί άνω λογίζεται ώς πλήρες έτος. 

(2) "Αφαιρείται οιαδήποτε περίοδος λογισθεΐσα 
βάσει των περιπτώσεων 3 ή /και 4. 

8. Αί μονάδες δίδονται αναλόγως τοϋ μηνός 
εντός τοϋ οποίου ή αίτησις λαμβάνεται ύπό 
της 'Επιτροπής, κατά τον άκόλουθον τρό
πον : Διά τάς λαμβανόμενος εντός τοϋ 
'Ιουνίου δίδονται 10 μονάδες, εντός τοϋ 
'Ιουλίου 9 μονάδες, κ.ο.κ. μέχρι τών εντός 
τοϋ επομένου Μαρτίου λαμβανομένων διά 
τάς οποίας δίδεται μία μόνον μονάς. 




