
Κ.Δ.Π. 223/76 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ *Αρ. 1310 της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976 

ΔΙΟΙΚΗΤίΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 

'Αριθμός 223 

Oi περί 'Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Έπιθεώρησις και ΑΕιολόγησις) 
Κανονισμοί τοΰ 1976, κατατεθέντες εις την Βουλην των 'Αντιπροσώπων 
και εγκριθέντες ύπ' αυτής άνευ τροποποιήσεων, δημοσιεύονται εις την έπί-
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω έδαφίω (3) 
τοΰ άρθρου 76 τοΰ περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου τοΰ 
1969 (Άρ. 10 τοΰ 1969). 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1969 (10 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί δυνάμει τοΰ άρθρου 76 
Το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς διά του άρθρου 76 τοΰ ιθτοΰΐ969. 

περί της Δημοσίας 'Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου χορηγουμένας 
αύτώ εξουσίας εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

Μέρος Ι .ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Οί παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι περί Έκπαιδευ Συνοπτικός 

τικών Λειτουργών (Έπιθεώρησις και Άξιολόγησις) Κανονισμοί του τίτλος. 
1976. 

2.—(1) Έ ν τοις παροΰσι Κανονισμοΐς, έκτος 'εάν άλλως προκύπτη Ερμηνεία, 
έκ τοΰ κειμένου— 

«διδακτικόν προοωπικόν» σημαίνει καθηγητήν ή διδάσκαλον' 
«Νόμος» σημαίνει τον περί της Δημοσίας Εκπαιδευτικής Ύπη ίο τοΰ 1969. 

ρεσίας Νόμον 
«οικείος επιθεωρητής» σημαίνει τον βάσει τοΰ προγράμματος 

επιθεωρήσεως ή εί'δικών οδηγιών 'έντεταλμένον έπιθεωρητήν δπως 
διενεργή τήν έπιθεώρησιν ώρισμένων σχολείων ή τοΰ διδακτικοΰ 
προσωπικού ώρισμένων σχολείων ή περιφερειών ή ώρισμένων ειδι
κοτήτων καί περιλαμβάνει ομάδα επιθεωρητών εντεταλμένων ώς 
ανωτέρω. 
(2) Οί έν τοις παροΰσι Κανονισμοΐς μή άλλως καθοριζόμενοι δροι 

κέκτηνται τήν εν τω Νόμω άποδϊδομένην αύτοΐς έννοιαν. 

(731) 
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3. ΟΙ δασικοί σκοποί της επιθεωρήσεως είναι ή καθοδήγησις και 
παροχή εκπαιδευτικής (οοτ\&είας είς το διδακτικόν προσωπικόν, ό 
συντονισμός τοΰ διδακτικού έργου, ή συμβολή είς τήν αξιολόγησα/ 
της Παιδείας επί τω τέλει της προαγωγής και βελτιώσεως αυτής κοα 
ή εν τω ανωτέρω πλαισίω έκτίμησις τής προσφοράς και άπσδοτικό
τητος του διδακτικού προσωπικού είς το έργον του σχολείου ως και 
τής υπηρεσιακής επάρκειας του διδακτικού" προσωπικού. 

4.—(1) Ό επιθεωρητής είναι φορεύς τής εκπαιδευτικής πολιτικής 
είς τα σχολεία, μεταφέρει είς τήν προϊσταμένη ν αρχήν τάς απόψεις 
και.εισηγήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών έπί διαφόρων θεμάτων 
εκπαιδευτικής φύσεως και ενεργεί ταυτοχρόνως ως σύνδεσμος μετα
ξύ τών σχολείων και τής προϊσταμένης αρχής. Ό κύριος ρόλος του 
επιθεωρητού είναι ό του καθοδηγητοΰ, συμβούλου και έμψυχωτοΰ. 
Ούτος παρέχει είς το διδακτικόν προσωπικόν πάσαν άναγκαίαν βοή
θειαν είς τήν έργασίαν του καί, τηρουμένων τών ειδικών διατάξεων 
τών παρόντων. Κανονισμών, εκθέτει περί του έργου του σχολείου καί 
του εν αύτώ υπηρετούντος διδακτικού προσωπικού. 

(2) Τά καθήκοντα καί αί εύθΰναι τών επιθεωρητών καθορίζονται 
είς τά οίκεΐα σχέδια υπηρεσίας, τους παρόντας ή άλλους σχετικούς 
κανονισμούς καί είς οδηγίας έκδιδομένας ύπό τής αρμοδίας αρχής. 

5. Ό οικείος Γενικός Επιθεωρητής βάσει οδηγιών τοΰ οικείου 
Τμηματάρχου καθοδηγεί τους ύπ' αυτόν έπιθεωρητάς καί συντονίζει 
το έργον των είς τρόπον ώστε νά έξασφαλίζηται ή είς τον μέγιστον 
δυνατόν βαθμόν άξιοποίησις τών ικανοτήτων των είς τήν ύπηρεσίαν 
καί ή μεγίστη δυνατή άντικειμενικότης είς τήν κρίσιν αυτών. 

6. Είς έξαιρετικάς περιπτώσεις κατόπιν διαπιστώσεως ανάγκης 
ενισχύσεως τής καθοδηγήσεως τού διδακτικού προσωπικοΰ είς ώρι
σμένους τομείς ή αρμοδία αρχή δύναται, αφού άκούση και τάς από
ψεις τού οικείου επιθεωρητού, νά άναθέτη είς έκπαιδευτικόν λειτουρ
γόν καθήκοντα ειδικού συμβούλου είς τους τομείς τούτους. Τά 
τοιαύτα καθήκοντα δεν περιλαμβάνουσα/ άξιολόγησιν οιουδήποτε 
εκπαιδευτικού λειτουργού άλλα περιορίζονται είς τήν καθσδήγησιν 
μόνον. Ό ειδικός σύμβουλος ενεργεί ύπό τήν έπίβλεψιν τού οικείου 
επιθεωρητού καί εν τω πλαισίω τών οδηγιών αύτοΰ έπί τω τέλει 
παροχής καθοδηγήσεως καί ουσιαστικής βοηθείας είς εκπαιδευτι
κούς λειτουργούς είς καθοριζόμενους τομείς. 

Μέρος Ι Ι . ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 
7.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τών παρόντων Κανονισμών, τά 

σχολεία καί οι είς αυτά υπηρετούντες εκπαιδευτικοί λειτουργοί υπό
κεινται είς 'έπιθεώρησιν κατ' εϋλογον χρόνον εντός τής περιόδου τών 
σχολικών εργασιών. 

(2) Οι έπί δοκιμασία υπηρετούντες εκπαιδευτικοί λειτουργοί επι
θεωρούνται είς συχνά χρονικά διαστήματα διά νά παρέχηται είς 
αυτούς πάσα δυνατή βοήθεια καί διευκόλυνσις προς προσαρμογήν 
αυτών είς τά διδακτικά καθήκοντα καί τάς λοιπάς υποχρεώσεις τής 
θέσεως των. 

8.—(1) (α) Τηρουμένων τών διατάξεων τής παραγράφου (2), ή 
έπιθεώρησις διενεργείται συνήθως ύπό τοΰ οικείου επιθεωρητού. 

(β) Ό οικείος Τμηματάρχης ή ό οικείος Γενικός 'Επιθεωρητής 
δύναται ήτιολογημένως καί είς έξαιρετικάς περιπτώσεις νά όρίση 
δπως εκπαιδευτικός λειτουργός ή οιαδήποτε κατηγορία εκπαιδευτι
κών λειτουργών έπιθεωρηθώσιν ύπό πλειόνων του ενός επιθεωρητών, 
κατά προτίμησιν, κεχωρισμένως. 
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(2) Ή έπιθεώρησις των διευθυντών σχολείων διενεργείται ώς ορί
ζεται κατωτέρω δίδεται δε κατ ' αυτήν Ιδιαιτέρα εμφασις εις την έν 
γένει λειτουργίαν του σχολείου και εις τον ρόλον και την συμβολήν 
του έπιθεωρουμένου εις την έπίτευξιν των σκοπών και στόχων του 
σχολείου : 

(α) Ή έπιθεώρησις δια σκοπούς αξιολογήσεως Διευθυντού Α ' ή 
Διευθυντού Σχολείου Μέσης 'Εκπαιδεύσεως διενεργείται, κατόπιν 
ενημερώσεως αύτοΰ, έν τω πλαισίω επιθεωρήσεως τοΰ σχολείου Οπό 
ομάδος επιθεωρητών της οποίας μετέχει ό οικείος επιθεωρητής καΐ 
ό οικείος Γενικός 'Επιθεωρητής. Ή έπιθεώρησις αυτή δεν περιλαμ
βάνει απαραιτήτως επίσκεψη/ έν τη τάξε ι κατά τον χρόνον διδασκα
λίας ύπό του Διευθυντού. 

(β) Ή έπιθεώρησις δια σκοπούς αξιολογήσεως Διευθυντού Α ' 
Σχολείων Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως διενεργείται, κατόπιν ενημε
ρώσεως αύτοΰ, έν τω πλαισίω επιθεωρήσεως τοΰ σχολείου ύπό ομά
δος επιθεωρητών της οποίας μετέχει ό οικείος επιθεωρητής καί, ει 
δυνατόν, ό οικείος Γενικός Επιθεωρητής. Ή έπιθεώρησις αυτή δεν 
περιλαμβάνει απαραιτήτως έπίσκεψιν έν τή τάξει κατά τον χρόνον 
διδασκαλίας ύπό τοΰ Διευθυντού. 

(γ) Ή έπιθεώρησις διά σκοπούς αξιολογήσεως Διευθυντού Σχο
λείου Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως διενεργείται ύπό του οικείου επι
θεωρητού έκτος έάν ό οίκεΐος Γενικός Επιθεωρητής δ ι ' ειδικούς λό
γους ή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου ήθελε, βάσει της παρα
γράφου (1) (β) , ορίσει προς τον σκοπόν τούτον πλείονας τοΰ ενός 
έπιθεωρητάς. 

(3) 'Εν τω πλαισίω τών αναγκών καί τών δυνατοτήτων τών οίκε'ιων 
Τμημάτων επιδιώκεται ίνα ή έπιθεώρησις εκπαιδευτικού λειτουργού 
μή διενεργήται συνεχώς καί επί μακρόν ύπό τοΰ αύτοΰ επιθεωρητού 
αλλά εκ περιτροπής ύπό διαφόρων επιθεωρητών. 

(4) Ό οίκεΐος Τμηματάρχης ή ό οικείος Γενικός Επιθεωρητής 
δύναται νά διενεργή έπιθεώρησιν ή νά παρευρίσκηται εις έπιθεώρησιν 
σχολείου ή μέλους τοΰ διδακτικοΰ προσωπικού αυτού. 

(5) Ό Τμηματάρχης 'Ανωτέρας καί Μέσης 'Εκπαιδεύσεως καί ό 
Τμηματάρχης Τεχνικής 'Εκπαιδεύσεως δύνανται νά άναθέτωσιν εις 
οιονδήποτε έπιθεωρητήν τών οικείων Τμημάτων νά ενεργή, "έπί πλέον 
τών συνήθων καθηκόντων αύτοΰ ώς επιθεωρητού τοΰ μαθήματος της 
ειδικότητος του, καί ώς συντονιστής σχολείων δι ' ώρισμένους σκο
πούς, ώς είναι ή διαπίστωσις διαφόρων αναγκών τών σχολείων τού
των. Ό συντονιστής επιθεωρητής ενεργεί ωσαύτως ώς σύνδεσμος 
μεταξύ τοΰ Τμήματος καί τών τοιούτων σχολείων. 

9. Ή μείζων έπιθεώρησις διενεργείται ύπό ομάδος 'επιθεωρητών Μείζων 
οσάκις αυτή ήθελε κριθή αναγκα ία προς τον σκοπόν διαπιστώσεως έπιθεώ
καί εκτιμήσεως τοΰ επιτελουμένου έργου σχολείου τινός. Ή σύνθε Ρ^

01
^ 

σις τής ομάδος ορίζεται ύπό τοΰ οικείου Γενικοΰ Επιθεωρητού, τη 
έγκρίσει τοΰ Τμηματάρχου. 

10. Ή έπιθεώρησις της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου καί Έπιθεώρη
οίουδήποτε άλλου ανωτέρου εκπαιδευτικού Ιδρύματος καί τοΰ δι

 σι<
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_
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δακτικοΰ προσωπικού αυτών διενεργείται βάσει εκδιδομένων έκά ^\κ£δ^ισς 
στοτε ύπό της αρμοδίας αρχής οδηγιών. Κάπρου, 

κ.ά. 

11.—(1) Εις έκάστην περίπτωσιν επιθεωρήσεως ό διενεργών ταύτην Κοινοποίη
έπιθεωρητής ανταλλάσσει απόψεις μετά τοΰ έπιθεωρηθέντος έκπαι ^""Ρ

0
™!

δευτικοΰ λειτουργού, ει δυνατόν ενώπιον τοΰ διευθυντού τοΰ σχολείου, i 3 ^ w ^ 
άλλως ούτος ίνημεροΟται άργότερον, προβαίνει εις σχετικάς πάρα επιθεωρητών. 
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τηρήσεις 'έπισημαίνων τά θετικά στοιχεία και τυχόν παρατη ρηθείσας 
αδυναμίας ή ελλείψεις και υποδεικνύει τρόπους βελτιώσεως. 

(2) Ό επιθεωρητής δύναται, οσάκις ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον, 
να κοινοποιή και γραπτώς τάς τυχόν παρατηρήσεις, υποδείξεις και 
εισηγήσεις αύτοΰ εις έπιθεωρηθέντα έκπαιδευτικόν λειτουργόν. Τοι
αύτη κοινοποίησις γίνεται και εις ήν περίπτωσιν ό ενδιαφερόμενος 
εκπαιδευτικός λειτουργός ήθελε ζητήσει τούτο αμέσως μετά την επι
θεώρηση/ νοουμένου δτι δεν θά γίνεται κατάχρησις της ευχέρειας 
ταύτης. Εις έκατέραν περίπτωσιν άντίγραφον της κοινοποιήσεως 
καταχωρίζεται εις τον υπό τοΰ οικείου επιθεωρητού τηρούμενον φά
κελλον επιθεωρήσεως. 

(3) Έάν δι' οιονδήποτε λόγον εκπαιδευτικός τις λειτουργός περιέρ
χεται εις την αρμοδιότητα ετέρου επιθεωρητού ό σχετικός φάκελλος 
επιθεωρήσεως αποστέλλεται εις τόν νέον έπιθεωρητήν άφοΰ κατα
χωρισθή εις τόν φάκελλον συνοπτικόν σημείωμα ύπό του προηγου
μένου οικείου επιθεωρητού εν περιπτώσει καθ* ήν δεν υπεβλήθη διά 
τόν εν λόγω έκπαιδευτικόν λειτουργόν συνήθης εκθεσις εντός της 
τελευταίας διετίας. 

(4) Είς τά εν παραγράφω (3) αναφερόμενα σημειώματα δύνανται 
νά διατυπώνται παρατηρήσεις και εκτιμήσεις τοΰ επιθεωρητού περί 
τοΰ εκπαιδευτικού λειτουργού αϊ όποΐαι θά είναι χρήσιμοι διά το 
καθοδηγητικόν έργον του άναλαμβάνοντος νέου επιθεωρητού και 
διά τήν σύνταξιν της επομένης εκθέσεως. 

12. Κατά τάς αρχάς εκάστου σχολικού έτους καταρτίζεται ύφ' 
εκάστου Τμήματος 'Εκπαιδεύσεως γενικόν πρόγραμμα επιθεωρή
σεως δι' όλόκληρον το σχολικόν έτος είς δ διαγράφονται εν γενικαΐς 
γραμμαϊς αϊ επισκέψεις είς τά σχολεία βάσει των αναγκών και δυνα
τοτήτων. 

ΜΕΡΟΣ I I I ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
13.. Πάς εκπαιδευτικός λειτουργός συμπληροϊ εντός τοΰ Μαΐου άτο

μικόν πληροφοριακόν δελτίον επί τύπου εγκρινομένου ύπό της αρμο
δίας αρχής. Τούτο υποβάλλεται μέσω του διευθυντού του σχολείου 
προς τόν οίκεΐον έπιθεωρητήν και καταχωρίζεται είς τόν φάκελλον 
επιθεωρήσεως τοΰ ενδιαφερομένου. 

14. Ό διευθυντής του σχολείου υποβάλλει προς το τέλος των εργα
σιών του σχολικού έτους συνοπτικήν εκθεσιν περί της λειτουργίας 
και τών δραστηριοτήτων του σχολείου του και τών επιτευγμάτων 
αύτοΰ είς τους διαφόρους τομείς και τεθέντας στόχους. Ή εκθεσις 
συντάσσεται ύπό τοΰ διευθυντού κατόπιν διαβουλεύσεων μετά τοΰ 
συλλόγου τών διδασκόντων. Μετά της εκθέσεως ταύτης υποβάλ
λονται είς διπλούν, τουλάχιστον ανά διετίαν, και εκθέσεις τοΰ διευ
θυντού επί τοΰ ύπό της αρμοδίας αρχής εγκρινομένου τύπου συνή
θους εκθέσεως δι' εκαστον έκπαιδευτικόν λειτουργόν υπηρετούντα 
είς το υπ' αυτόν σχολειον. Άνά εν άντίτυπον τών τοιούτων εκθέσεων 
καταχωρίζεται είς τους φακέλλους εκθέσεων και επιθεωρήσεως τοΰ 
ενδιαφερομένου. 

15. Αϊ εκθέσεις περί εκπαιδευτικών λειτουργών υπηρετούντων έπί 
δοκιμασία συντάσσονται άνά έξάμηνον ύπό τοΰ οικείου Έπιθεωρητοΰ 
έπί τύπου εγκρινομένου ύπό της αρμοδίας αρχής κατόπιν συνεννοή
σεως μετά τοΰ διευθυντού τοΰ σχολείου, και υποβάλλονται προς τόν 
οίκεΐον Γενικόν Έπιθεωρητήν, όστις διαβιβάζει αύτάς προς τήν Έπι
τροπήν 'Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσω τοΰ οικείου Τμηματάρχου. 
Αϊ εκθέσεις αύται δεν λαμβάνονται υπ' δψιν είς μεταγενεστέρας της 
επικυρώσεως τοΰ διορισμοΰ τοΰ ενδιαφερομένου εκθέσεις αξιολο
γήσεως. 
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16.— (1) Τηρουμένων των δ ιατάξεων τοΰ Κανονισμού Ί8, δι* εκα  Συνήθεις 
στον έκπα ιδευτ ικόν λε ι τουργόν συντάσσετα ι συνήθης έχθεσις, επί 'Εκθέσεις, 
τύπου εγκρ ινομένου ύπό της αρμοδ ίας αρχής, ά π α ξ τουλάχ ιστον 
εντός τής πρώτης δ ι ε τ ίας μετά την έπικύρωσιν τοΰ δ ιορ ισμού αύτοΰ , 
ακολούθως δέ τουλάχ ιστον α ν ά τ ρ ι ε τ ί α ν μέχρ ι τής συμπληρώσεως 
ύπ' αύτου εκπα ιδευτ ικής υπηρεσίας ε ί κοσ ι πέντε ετών κ α ι μ ε τ ά τ α ύ τ α 
ά ν ά τ ε τραε τ ίαν , ύπό — 

(α ) του ο ικε ίου επιθεωρητού δστις διενήργησεν έπιθεώρησιν ή 
επιθεωρήσεις βάσει των παραγράφων ( 1 ) ( α ) ή (2) ( γ ) τοΰ 
Κανονισμοΰ 8 κ α τ ά το σχολ ικόν 'έτος εντός τοΰ οποίου υπο

β ά λ λ ε τ α ι ή έκθεσις, 
(β) των επιθεωρητών οΐτ ινες δ ιενήργησαν έπιθεώρησιν ή επιθεω

ρήσεις βάσε ι των παραγράφων ( 1 ) ( β ) ή (2) ( γ ) τοΰ Κανο

ν ισμού 8 κ α τ ά το σχολ ικόν έτος εντός τοΰ όποιου υποβάλ

λ ε τ α ι ή έκθεσις, 
( γ ) τής ομάδος επιθεωρητών ήτ ις διενήργησεν έπιθεώρησιν βά

σ ε ι , τών παραγράφων (2) (α ) ή (2) (β) τοΰ Κανον ισμοΰ 8. 
(2) Έ ν σχέσει προς τήν σύνταξ ιν εκθέσεως περί εκπα ιδευτ ι κού 

λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ό ο ικε ίος επιθεωρητής ή ή ομάς επιθεωρητών δ ιαβουλεύ

ε τ α ι καθ ' δ μέτρον ε ί να ι τοΰτο άναγκα ΐον κ α ι πρακτ ι κώς δυνατόν — 
(α ) μετά τοΰ διευθυντού τοΰ σχολε ίου ή 
(β) μ ε τ ά τοΰ προηγουμένου ο ικε ίου επιθεωρητού ε ις περίπτω

σιν καθ ' ην ό περί ου ό λ ό γ ο ς εκπα ιδευτ ι κός λε ι τουργός 
υπήχθη εις τήν αρμοδ ιότητα ετέρου ο ικε ίου επιθεωρητού 
δ ιαρκούσης τής τ ε λ ε υ τ α ί α ς τρ ι ε τ ί ας . 

(3) Α ϊ κ α τ ά τ ά ανωτέρω συντασσόμεναι εκθέσε ις υποβάλλοντα ι 
εντός τής περιόδου Μ α ΐ ο υ / Ί ο υ ν ί ο υ . Α ί εκθέσεις υποβάλλοντα ι προς 
τον οίκε ΐον Γενικόν Έπιθεωρητήν πλην τών συντασσομένων ύπό ομά

δος τής οποίας μετέχε ι κα ι ό Γενικός 'Επιθεωρητής, αΐτ ινες ύποβάλ

' λ ο ν τ α ι προς τον οίκε ΐον Τμηματάρχη ν. 

17:—(1) Τηρουμένων τών δ ιατάξεων τοΰ Κανονισμού 18, δι* εκα  Είδικαί 
στον έκπα ιδευτ ικόν λε ι τουργόν συντάσσετα ι ε ιδ ική έκθεσις , έπί τύπου

 έκθέσε ι
ζ· 

εγκρ ινομένου ύπό τής αρμοδ ίας αρχής, τουλάχ ιστον ά ν ά διετ ίαν , 
αρχής γ ινομένης άπό τοΰ σχολ ικού έτους το όποιον π ρ ο η γ ε ί τ α ι αμέ

σως εκε ίνου εντός τοΰ όποιου ούτος συμπληροϊ τήν έκπα ιδευτ ι κήν 
ύπηρεσίαν ήτ ι ς α π α ι τ ε ί τ α ι εις τ α ο ίκε ΐα σχέδ ια υπηρεσίας δ ιά προα

γ ω γ ή ν εις τήν θέσιν Βοηθού Διευθυντού Σχολε ίων . Ή έκθεσις συν

τ ά σ σ ε τ α ι ύπό ομάδος επιθεωρητών, ώς ήθελεν ορ ίσε ι ό ο ικε ίος Γεν ι 

κός 'Επιθεωρητής, τή έ γ κ ρ ί σ ε ι τοΰ ο ικε ίου Τ μ η μ α τ ά ρ χ ο υ , ε ις ην 
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι ό ο ικε ίος επιθεωρητής κ α ι , ε ι δυνατόν, ό προηγηθε ίς 
τούτου ο ικε ίος επιθεωρητής: 

Ν ο ε ί τ α ι δ τ ι , προκε ιμένου περί εκπα ιδευτ ι κού λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ μέσης 
γεν ι κής ή τ εχν ικής εκπαιδεύσεως, ε ις τήν ο μ ά δ α π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι 
κ α τ ά προτίμησιν κ α ι επιθεωρητής συγγενούς ή παρεμφερούς ε ιδ ι 

κότητος . 
(2) ' Ανε ξαρτήτως τών δ ιατάξεων τής παραγράφου (1) τοΰ παρόν

τος Κανονισμού ή ε ιδ ική έκθεσις συντάσσετα ι τουλάχ ιστον ά ν ά τρ ιε 

τ ί α ν προκε ιμένου περί εκπα ιδευτ ικού λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ συμπληρώσαντος 
ύπηρεσίαν ε ί κοσ ι πέντε ετών ή κατέχοντος θέσιν Διευθυντού Α ' Σχο

λε ίων Μέσης ή Στο ιχε ιώδους 'Εκπαιδεύσεως. 
(3) Α ί βάσε ι τών παραγράφων (1) κ α ι (2) τοΰ παρόντος Kccvovi

σμοΰ συντασσόμενα ι εκθέσεις υποβάλλοντα ι μέχρ ι τοΰ τέλους τών 
θερινών σχολ ικών διακοπών προς τον οίκε ΐον Γεν ικόν Έπιθεωρητήν 
ή προς τον οίκε ΐον Τμηματάρχην προκε ιμένου περί εκθέσεως συν

ταχθε ίσης ύπό ομάδος ής μετε ίχε κ α ι ό ο ικε ίος Γεν ικός 'Επιθεωρητής. 
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Στοιχεία 
διάτήν 
σύνταξιν 
εκθέσεων. 

"Εκθεσις 
μείζονος 
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ρήσεως. 

' Εξέτασις 
και προσυπο
γραφή εκ
θέσεων. 

Κοινοποίη
σις περιεχο
μένου εκ
θέσεως

'Ενστάσεις. 

18.—(1) Εις την σύνταξιν εκθέσεων βάσει των Κανονισμών 16 και 
17 οι οικείοι έπιθεωρηταί ή αϊ ομάδες επιθεωρητών δέον δίχως, επί 
πλέον της προσωπικής αντιλήψεως και οιονδήποτε προσωπικών επα
φών, λαμβάνωσι δεόντως ύπ' δψιν εις εκάστη ν περίπτωσιν — 

(α) τά ύπό τοΰ ενδιαφερομένου έκιχαιδευτικοΰ λειτουργού συμ
πληρωθέντα ατομικά πληροφοριακά δελτία βάσει του Κανο
νισμού 13, 

(β) τάς ύπό τοΰ διευθυντού τοΰ σχολείου υποβληθείσας εκθέσεις 
βάσει τοΰ Κανονισμού 14, 

(γ) τον προσωπικόν φάκελλον ως και τους φακέλλους εκθέσεων 
και επιθεωρήσεως τοΰ ενδιαφερομένου εκπαιδευτικού λει
τουργού, 

(δ) προκειμένου περί ειδικής έκθέσΓ .ς, τάς υποβληθείσας δύο 
τελευταίας συνήθεις εκθέσεις. 

19. Εις την περίπτωσιν μείζονος επιθεωρήσεως ή σχετική έκθεσις 
συντάσσεται και υπογράφεται ύφ' δλων τών μελών της ομάδος και 
υποβάλλεται τό ταχύτερον προς τον οίκεΐον Τμηματάρχην. 

20.—(1) Αϊ ύποβαλλόμεναι συνήθεις ή είδικαί εκθέσεις προσυπο
γράφονται ύπό τοΰ οικείου Γενικού 'Επιθεωρητού ή τοΰ οικείου Τμη
ματάρχου αναλόγως της περιπτώσεως και καταχωρίζονται εις τους 
φακέλλους εκθέσεων τών ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών λειτουρ
γών : 

Νοείται δτι εν περιπτώσει ουσιαστικής διαφωνίας μεταξύ τοΰ επι
θεωρητού ή της ομάδος επιθεωρητών και τοΰ διευθυντού τοΰ σχο
λείου εις εκθέσεις άναφερομένας εις τήν αυτήν χρονικήν περίοδον, 
ό οικείος Τμηματάρχης ή Γενικός Επιθεωρητής διερευνά ειδικώς 
τήν περίτπωσιν καταβάλλων προσπάθειαν δπως 'εκκαθάριση τήν δια
φοράν δυνάμενος νά ενεργή βάσει της παραγράφου (2) κατωτέρω. 

(2) Ό . οίκεϊος Τμηματάρχης ή ό οικείος Γενικός 'Επιθεωρητής 
δύναται — 

•(α) νά άναπέμπη, δεόντως ήτιολογημένως, έκθεσιν προς τον 
συντάξοη/τα ταύτην, 

(β) νά σημειώνη επί της εκθέσεως παρατηρήσεις ή διευκρινή
σεις προς κατατόπιση/ τοΰ πχηουμένου χρήσιν της εκθέσεως 
οργάνου. 

21.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων της παραγράφου (2) τοΰ πα
ρόντος Κανονισμού, εις έκπαιδευτικόν λειτουργόν δεν κοινοποιείται 
τό περιεχόμενον συνήθους εκθέσεως ή τό πλήρες περιεχόμενον ειδι
κής εκθέσεως, δύναται δμως, τη αιτήσει του, νά κοινοποιήται εις 
αυτόν ή βαθμολογία εις τά έπί μέρους στοιχεία και ή γενική βαθμο
λογία της ειδικής εκθέσεως. 

(2) 'Εάν εκπαιδευτικός λειτουργός έπικρίνηται εν τινι εκθέσει 
δι' όλιγωρίαν, παραλείψεις ή άνάρμοστον συμπεριφοράν έν τη εκτε
λέσει τών καθηκόντων του ό συντάσσων τήν εκθεσιν ύποχρεοΰται 
δπώς άμα τη υποβολή ταύτης κοινοποίηση εις τον έκπαιδευτικόν 
λειτουργόν τό μέρος τοΰτο της εκθέσεως. 

22.—(1) Ό εκπαιδευτικός λειτουργός δύναται δι' αιτήσεως αυτού 
νά ζητήση τήν διαγραφήν ή τροπσποίησιν τοΰ μέρους της εκθέσεως 
τό όποιον κοινοποιείται εις αυτόν ή τήν αναθεώρηση/ της είς αυτόν 
κοινοποιηθείσης βαθμολογίας. 

(2) Ή αίτησις, είς τήν οποίαν δέον νά άναφέρωντάι οί λόγοι έπί 
τών οποίων βασίζεται ή £νστασις υποβάλλεται προς τον οίκεΐον 
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Γενικόν Έπιθεωρητήν εντός δεκαπέντε ήμερων onto της ημερομηνίας 
της εις τον ένδιαφερόμενον 'έκπαιδευτικόν κοινοποιήσεως μέρους της 
εκθέσεως ή βαθμολογίας δυνάμει του Κανονισμού 21. 

(3) Ό οικείος Γενικός Επιθεωρητής, αφού λάβη και μελετήση 
τάς παρατηρήσεις του συντάξαντος τήν έκθεσιν, εισηγείται ήτιολο
γημένως προς τον οίκεΐον Τμημοττάρχην άποδοχήν ή μη της 'ενστά
σεως. Ό οικείος Τμηματάρχης δύναται να άποδεχθη ή μη τήν ε'ισή
γησιν τοΰ Γενικού Επιθεωρητού, £ν περιπτώσει δε αποδοχής της 
ενστάσεως ή εκθεσις τροποποιείται αναλόγως και μονογραφείται 
ύπό τοΰ Τμηματάρχου, όστις και παραθέτει το αίτιολογικόν εν συν
τομία. Εις έξαιρετικήν κατά τήν κρίσιν του περίπτωσιν ό σίκεΐος 
Τμηματάρχης δύναται να σώση οδηγίας δια τήν διενέργειαν έρεύ
νης βάσει δε τοΰ αποτελέσματος της τοιαύτης 'έρεύνης αποφασίζει 
κατά πόσον ή ενστασις θά άπορριφθή ή 6ά γίνη αποδεκτή, οπότε 
και τροποποιείται ή εκθεσις αναλόγως καΐ μονογραφείται ύπό τοΰ 
Τμηματάρχου, τούτου παραθέτοντος εν πάση περιπτώσει τό αίτιο
λογικόν έν συντομία. 

(4) "Αμα τω πέρατι της ώς άνω διαδικασίας ό ύποβαλών τήν 
ένστασιν εκπαιδευτικός λειτουργός πληροφορείται 'εγγράφως περί 
τοΰ αποτελέσματος της ενστάσεως του. 

23. Αϊ εκθέσεις περί τοΰ διδακτικοΰ προσωπικού της Παιδαγωγικής 
'Ακαδημίας Κύπρου ·καί οιουδήποτε άλλου ανωτέρου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος συντάσσονται και υποβάλλονται βάσει οδηγιών 'εκδιδο
μένων ύπό της αρμοδίας αρχής. 

24. ΑΊ εκθέσεις περί εκπαιδευτικών λειτουργών ο'ίτινες δέν άνή
κουσιν όργανικώς εις τό διδακτικόν προσωπικόν ώς και περί μελών 
τοΰ διδακτικού προσωπικοΰ άτινα είναι πλήρως άπεσπασμένα εις 
μή διδακτικήν έργασίαν εν σχολείω συντάσσονται και υποβάλλονται 
βάσει οδηγιών εκδιδομένων έικάστοτε ύπό της αρμοδίας αρχής. 

'Εκθέσεις 
διδακτικοί) 
προσωπικού 
Παιδαγω
γικής "Ακα
δημίας 
Κύπρου, κ.ά. 
Έχθέσεις 
περί εκπαι
δευτικών 
λειτουργών 
μή ανηκόν
των όργανι
κώς ε'ις τό 
διδακτικόν 
προσωπικόν. 

25.—(1) Εις περίπτωσιν καθ' ην ό οικείος 'επιθεωρητής αποχωρεί Σύνταξις 
ή μετατίθεται μετά τό τέλος τοΰ μηνός Μαρτίου εντός οιουδήποτε εκθέσεως 
σχολικού έτους, αί συνήθεις εκθέσεις, αϊ όποΐαι πρέπει νά ύπο'βλη ει<ν*ερι". 
„ Ct , ,. .. ' „ ,, . . Λ . 

 r . ,^ ' ιπωσεις απο

θωσιν εντός του σχολικού έτους εκείνου βάσει των παρόντων Κανό χωρήσεωςή 
νισμών, συντάσσονται και υποβάλλονται προ τής αποχωρήσεως ή μεταθέσεως 
μεταθέσεως αύτοΰ, αναφέρονται δε εις τήν μέχρι τής συντάξεως επιθεωρητού 
αυτών χρονικήν περίοδον. *\κ*λ^"' 

(2) 'Εάν 'εκπαιδευτικός λειτουργός διά τον όποιον απαιτείται τουργοϋ. 
βάσει των παρόντων 'Κανονισμών ή υποβολή συνήθους εκθέσεως ύπό 
τοΰ οικείου επιθεωρητού προς τό τέλος σχολικοΰ τίνος έτους μετα
τεθή μετά τό τέλος τοΰ μηνός Μαρτίου τοΰ έτους τούτου και 
ύπαχθή διά σκοπούς επιθεωρήσεως εις τήν αρμοδιότητα ετέρου 
επιθεωρητού, ή τοιοαπη ·§κθεσις συντάσσεται και υποβάλλεται ύπό 
τοΰ προηγουμένου επιθεωρητού 'και αναφέρεται εις τήν μέχρι της 
μεταθέσεως χρονικήν περίοδον. 

26. Ή αρμοδία αρχή δύναται να ιάναστέλλη, μετακινή ή τρόπο 'Αλλαγή, 
ποιή προσωρινώς και διά τακτά χρονικό διαστήματα οιανδήποτε ^ '^ ' , 0™ 
τών εις τους παρόντας Κανονισμούς καθοριζομένων προθεσμιών ^χήςπρο
διά τήν "σύνταξιν και ύπσβολήν 'εκθέσεων, ώς ήθελε κρίνει σκόπι. θεσμιώνδιά 
μον, λαμβανομένων ύπ' όψιν τών αναγκών και δυνατοτήτων τών τήνύποβο
σχετικών Υπηρεσιών τοΰ Υπουργείου, νοουμένου δμως δτι ή τοιαύτη λί>νέκθε
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Στοιχεία 
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βαθμολογία. 
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εκθέσεις 
Λογίζονται 
ώς νομίμως 

διευθέτησις δεν θα έπηρεάζη δυσμενώς τά συμφέροντα οιουδήποτε 
εκπαιδευτικού λειτουργού. 

Μέρος IV.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΣ 
27.—(1) Εις την είδικήν ε'κθεσιν ό εκπαιδευτικός λειτουργός 

αξιολογείται ώς προς τά ακόλουθα στοιχεία : 
(α) Επαγγελματική κατάρτισις. 
(β) 'Επάρκεια εις έργασίαν. 
(γ) Όργάνωσις, διοίκησις, άνθρώπιναι σχέσεις, 
(δ) Γενική συμπεριφορά και δράσις. 

(2) "Εκαστον των ώς άνω στοιχείων αναπτύσσεται εις επί μέρους 
σημεία εις τον τύπον της ειδικής εκθέσεως. 

28. Ή άξιολόγησις των αναφερομένων 'εν τω Κανονισμω 27 τεσ
σάρων στοιχείων της ειδικής εκθέσεως γίνεται έπί τή βάσει αριθμη
τικής βαθμολογίας έπί κλίμακος ενα εως δέκα αποκλειομένων των 
κλασματικών ή δεκαδικών αριθμών. 

29. Βάσει τής εις τήν εκθεσιν συγκεντρωνομένής γενικής βαθμο
λογίας συμφώνως προς τήν εν τω Κανονισμω 28 διάταξιν, ή εκπαι
δευτική υπηρεσία ίέκπαιδευτικοΰ τίνος λειτουργού χαρακτηρίζεται 
ώς— 

εξαίρετος—εάν ή βαθμολογία είναι 36 και άνω 
λίαν ευδόκιμος—εάν ή βαθμολογία είναι 31 και άνω αλλά κάτω 

τοΰ 36 
ευδόκιμος—-εάν. ή βαθμολογία εΐναι 26 και άνω άλλα κάτω 

τοΰ 31 
ικανοποιητική—:έάν ή βαθμολογία είναι 20 και άνω αλλά κάτω 

τοΰ 26 : . 
Νοείται δτι >έάν εις οιονδήποτε των εν τω Κανονισμω 27 

αναφερομένων στοιχείων ή βαθμολογία είναι κάτω τοΰ πέντε 
ή υπηρεσία χαρακτηρίζεται ώς μή Ικανοποιητική. 

30. Οί μέχρι τοΰδε ισχύοντες κανονισμοί περί επιθεωρήσεως και 
βαθμολογίας, ώς και οίαιδήποτε σχετικαί αποφάσεις και όδηγίαι 
καταργοΰνται. 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
31.—(1) Αϊ βάσει των μέχρι τοΰδε ισχυόντων κανονισμών ή οδη

γιών τής αρμοδίας αρχής ή τής ακολουθούμενης τακτικής συντα
χθεϊσαι και ύποβληθεϊσαι δύο τελευταϊαι εκθέσεις αξιολογήσεως 
εκπαιδευτικών λειτουργών λογίζονται ώς νομίμως συνταχθεϊσαι και 
ύποβληθεϊσαι. Αδται θά άντιστοιχώσι προς τάς συνήθεις μεν εκ
θέσεις διά σκοπούς συντάξεως ειδικών εκθέσεων βάσει τών παρόν
των Κανονισμών προς είδΐ'κάς δε εκθέσεις διά σκοπούς συντάξεως 
πινάκων προαξίμων διά προαγωγάς διενεργουμένας μεταξύ τής 
ημερομηνίας ενάρξεως τής ισχύος τών παρόντων Κανονισμών και 
τής ημερομηνίας καθ* ην θά έχη συμπληρωθή ή διαδικασία συν
τάξεως και υποβολής ειδικών εκθέσεων βάσει τών τταρόντα>ν Κανο
νισμών. 

(2) Οίαιδήποτε εκθέσεις περί εκπαιδευτικών λειτουργών αϊ όποΐαι 
συνετάχθησαν και υπεβλήθησαν προ τής ημερομηνίας ενάρξεως τής 
ισχύος τών παρόντων Κανονισμών και διά τάς όποιας έχρησιμο
ποιήθησαν οί εν αύτοΐς αναφερόμενοι τύποι εκθέσεων λογίζονται 
ώς νομίμως συνταχθεϊσαι και ύποβληθεϊσαι βάσει τών παρόντων 
Κανονισμών. 


