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Αρ. 2226, 8.5.87

Ν. 65/87

Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 65 του 1987
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1986
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 και θα διαβάζεται μαζί με
τους περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως
1986 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο
βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 έως 1987.
2.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται όπως παρακάτω:
(α) με την κατάργηση του ορισμού του όρου «διδάσκαλος» και
την αντικατάσταση του με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«δάσκαλος σημαίνει τον εκπαιδευτικό λειτουργό ο οποίος
υπηρετεί σε δημόσιο σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης και
περιλαμβάνει διευθυντή, βοηθό διευθυντή και νηπιαγωγό»,
(β) με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «επιθεωρητής»
της λέξης «στοιχειώδους» (τρίτη γραμμή) με τη
λέξη
«δημοτικής»·
(γ) με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «μέση εκπαί
δευσις», των λέξεων «γενικήν μέσην» (πρώτη γραμμή) με τις
λέξεις «μέση γενική»·
(δ) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των
ακόλουθων νέων ορισμών:

«'διδακτικό προσωπικό' σημαίνει τους δασκάλους και τους
καθηγητές·
'συνδυασμένες θέσεις' σημαίνει δύο ή περισσότερες χωρι
στές θέσεις ή δύο ή περισσότερες τάξεις της ίδιας θέσης οι
οποίες έχουν ενιαίο τον ανώτατο αριθμό θέσεων
'σχολείο δημοτικής
εκπαίδευσης' περιλαμβάνει νηπι
αγωγείο και σχολείο ειδικής εκπαίδευσης».
3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται με
το ακόλουθο νέο άρθρο:
«Επιτροπή
4.—(1) Συνιστάται Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Εκπαιδευτικής γ ΐ α α σ Κ η σ η τ ω ν αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το
Υπηρεσίας.

^

^

^

(2) Η Επιτροπή διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημο
κρατίας και απαρτίζεται από ένα Πρόεδρο και τέσσερα άλλα
μέλη.
(3) Η θητεία της Επιτροπής είναι εξαετής.
(4) Κάθε μέλος της Επιτροπής πρέπει απαραίτητα να—
(α) είναι πολίτης της Δημοκρατίας, ακεραίου χαρακτήρα
και κατέχει τα προσόντα για εκλογή του ως μέλους
της Βουλής των Αντιπροσώπων

Συνοπτικός
τίτλος.
10 του 1969
67 του 1978
53 του 1979
4 του 1985
100 του 1985
168 του 1986.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

Αντικατά
σταση του
άρθρου 4 του
βασικού
νόμου.
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(β)

είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου
ή άλλου ισοδύναμου προσόντος ή έχει αποκτήσει
μεγάλη πείρα σχετική με τη δημόσια υπηρεσία ή την
εκπαίδευση*
(γ) μην είναι Υπουργός ή μέλος της
Βουλής των
Αντιπροσώπων ή δημοτικού συμβουλίου ή
της
δημόσιας υπηρεσίας ή της δημόσιας εκπαιδευτικής
υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή
σχολικής εφορείας*
(δ) μην έχει συμπληρώσει κατά την ημερομηνία διο
ρισμού του το εξηκοστό έτος της ηλικίας του.
(5) Κάθε μέλος της Επιτροπής μπορεί να
υποβάλει
οποτεδήποτε παραίτηση η οποία θα
απευθύνεται στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
(6) Αν κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου ένα
μέλος της Επιτροπής βρίσκεται με άδεια ή αδυνατεί λόγω
απουσίας από την Κύπρο ή ασθένειας ή οποιουδήποτε άλλου
λόγου να εκτελέσει τα καθήκοντα του ή να ασκήσει τις
αρμοδιότητες του ως μέλους της Επιτροπής σύμφωνα με το
Νόμο αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διορίσει
οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο κατέχει τα προσόντα για να
είναι μέλος της Επιτροπής ως προσωρινό μέλος για τη
χρονική περίοδο που το μέλος βρίσκεται με άδεια ή σε
ανικανότητα, όπως προαναφέρθηκε.
(7) Τα μέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να απολυθούν
παρά μόνο για τους λόγους και με τον τρόπο που απολύονται
οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου.».
Τροποποίηση
4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με
του άρθρου ίο τ η διαγραφή από αυτό των λέξεων «εδαφίου (4)» (τρίτη γραμμή) και την
νόμου.0""™ αντικατάσταση τους με τις λέξεις «εδαφίου (7)».
Τροποποίηση
5. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται όπως παρακάτω:
rou βασικού*6
νόμου.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την

(α)

*ε τ11 διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού των λέξεων «ή
προαξίμων, ως θα ήτο η περίπτωσις» (τρίτη και τετάρτη
γραμμές)·
(β) με την προσθήκη σ* αυτό, μετά το εδάφιο (3) αυτού, του πιο
κάτω νέου εδαφίου:
«(4) Ανεξάρτητα από το τι
διαλαμβάνεται σε
άλλες
διατάξεις του Νόμου αυτού, η διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης
μπορεί να αρχίσει τέσσερις μήνες προτού αυτή κενωθεί λόγω
αφυπηρέτησης του κατόχου της
και να πληρωθεί όταν ο
κάτοχος της δεν ασκεί τα καθήκοντα της.».
6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το
α ρ θ ρ ο 28, του πιο κάτω νέου άρθρου:
r

r

προσθήκη νέοι «Πλήρωση
28Α.—(1) Ανεξάρτητα από το τι διαλαμβάνεται σε άλλες
άρθρου.
θέσεων πρώ διατάξεις του Νόμου αυτού, οι διορισμοί σε θέσεις πρώτου
κoιδwpIoϊoί, διορισμού διενεργούνται από την Επιτροπή με σειρά προτεμε σύμβαση, ραιότητας από πίνακες διοριστέων τους οποίους καταρτίζει
ετησίως η Επιτροπή κατά θέση και ειδικότητα με βάση
\
κριτήρια και διαδικασία που καθορίζονται.
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(2) Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία καταρτίζονται οι
πίνακες διοριστέων συνυπολογίζονται μετά την αριθμητική
αποτίμηση της βαρύτητας του καθενός σε μονάδες με την
υιοθέτηση από την Επιτροπή του κατάλληλου μαθηματικού
τύπου και με τη βοήθεια, όταν τούτο είναι
αναγκαίο,
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
(3) Οι διορισμοί με σύμβαση θα γίνονται με βάση τους
πίνακες διοριστέων και μπορούν να ανανεώνονται από την
Επιτροπή.».
7. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται
με τα ακόλουθα νέα άρθρα:

Αντικατάσταση
του
*Ρ θ Ρ° υ 35
του βασικού

«Προαγωγές.

35.—(1) Κανένας εκπαιδευτικός λειτουργός δεν προάγεται
σε άλλη θέση, εκτός αν—
(α) υπάρχει κενή θέση·
(β) κατέχει τα προσόντα τα οποία προβλέπονται στο
οικείο σχέδιο υπηρεσίας·
(γ) δεν τιμωρήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης
τετραετίας για πειθαρχικό αδίκημα για το οποίο του
έχει επιβληθεί ποινή πέραν της αυστηρής επίπληξης,
(δ) συστήθηκε από την αρμόδια
Συμβουλευτική
Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου
αυτού.
(2) Προαγωγή γίνεται ύστερα από γραπτή προσφορά,
με συστημένη επιστολή, από την Επιτροπή στον εκπαιδευ
τικό λειτουργό που θα προαχθεί και γραπτή αποδοχή της
προσφοράς από αυτόν. Η προσφορά καθορίζει,
μεταξύ
άλλων, την ημερομηνία προαγωγής, το μισθό και την
ημερομηνία τυχόν προσαύξησης.
(3) Ό τ α ν εκπαιδευτικός λειτουργός προαχθεί σε θέση
στην οποία υπηρετούσε αναπληρωτικά, η προαγωγή του
μπορεί να γίνει από την ημερομηνία που κενώθηκε η θέση ή
από την ημερομηνία που διορίστηκε να υπηρετεί αναπληρω
τικά, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές
είναι η
μεταγενέστερη.

(4) Οι προαγωγές δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα
της Δημοκρατίας.
Διενέργεια
35Α.—(1) Οι προαγωγές σε θέσεις προαγωγής και οι
προαγωγών σε διορισμοί και οι προαγωγές σε θέσεις πρώτου διορισμού και
αγωγής και
προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία διε
διορισμών και νεργούνται από την Επιτροπή ύστερα από σύσταση της
Ζ ί ΐ : : a P ^ 1 ^ Συμβουλευτικής Επιτροπής.
διορισμού και
(2) Οι Συμβουλευτικές Επιτροπές θα καταρτίζονται από
προαγωγής, τ η ν α ρμόδια αρχή στο χρόνο που θα υποβάλλεται η πρόταση
λειτουργία
στην Επιτροπή για πλήρωση της κενής θέσης
και θα
Συμβουλευτι απαρτίζονται από τους πιο κάτω:
κών Επι

τροπών,

(α) για την πλήρωση θέσεων δασκάλου στη δημοτική
εκπαίδευση:
(i) Τ ο Γενικό Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευ
σης, ως Πρόεδρο*

νόμου με νέα
ά θ
Ρ Ρ°
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(ϋ) δύο Επιθεωρητές οι οποίοι θα ορίζονται από
την αρμόδια αρχή·
(β) για την πλήρωση θέσεων καθηγητή στη Μέση
Γενική Εκπαίδευση:
(i) Το Γενικό Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης,
ως Πρόεδρο·
(ii) δύο Επιθεωρητές οι οποίοι θα ορίζονται από
την αρμόδια αρχή, από τους οποίους ο ένας
τουλάχιστο να είναι κατά προτίμηση Επιθεω
ρητής της ειδικότητας των κρινόμενων
(γ) για την πλήρωση θέσεων καθηγητή στην Τεχνική
Εκπαίδευση:
(i) Το Γενικό Επιθεωρητή Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο*
(ii) δύο Επιθεωρητές οι οποίοι θα ορίζονται από
την αρμόδια αρχή, από τους οποίους ο ένας
τουλάχιστο να είναι κατά προτίμηση Επιθε
ωρητής της ειδικότητας των κρινόμενων
(δ) για την πλήρωση θέσεων Επιθεωρητή Β':
(i) Το Διευθυντή του οικείου Τμήματος, ως Πρό
εδρο*
(ii) τον οικείο Γενικό Επιθεωρητή·
(iii) ένα Επιθεωρητή ο οποίος να ορίζεται από την
αρμόδια αρχή*
(ε) για την πλήρωση θέσεων Επιθεωρητή Α':
(i) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας,
ως Πρόεδρο*
(ii) το Διευθυντή του οικείου Τμήματος·
(iii) τόν οικείο Γενικό Επιθεωρητή·
(στ) για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Επιθεωρητή
και Διευθυντή Παιδαγωγικής Ακαδημίας:
(i) Το γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας,
ως Πρόεδρο*
(ii) το Διευθυντή του οικείου Τμήματος"
(iii) ένα μέλος που ορίζεται από την αρμόδια αρχή
και κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία ή στη
δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ανώτερη από
τη θέση του Γενικού Επιθεωρητή*
(ζ) για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
(i)'·· Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας,
ως Πρόεδρο*
(ii) δύο μέλη που ορίζονται από την αρμόδια αρχή
και κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία ή
στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ανώτερη
από τη θέση του Διευθυντή του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.
,
(3) Για τη νόμιμη σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτρο
πής η παρουσία όλων των μελών είναι απαραίτητη.
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Διαδικασία
35Β.—(1) Σε δεκαπέντε μέρες το αργότερο από τη λήξη
Κα
\*Ρ^ Ρΐα της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων για θέση πρώτου
ς
'
διορισμού και προαγωγής ή, αν πρόκειται για πλήρωση
θέσης προαγωγής, από την ημέρα που λήφθηκε από την
Επιτροπή η πρόταση για την πλήρωση της, ο Γραμματέας
της Επιτροπής αποστέλλει στον Πρόεδρο της αρμόδιας
Συμβουλευτικής Επιτροπής κατάλογο όλων των υποψηφίων
μαζί με τις τυχόν αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τους Προσω
πικούς Φακέλους και τους Φακέλους των Υπηρεσιακών Εκθέ
σεων των υποψηφίων και αντίγραφο της δημοσίευσης στην
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ή, ανάλογα με την
περίπτωση, του σχεδίου υπηρεσίας.
(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται στη συνέχεια
το ταχύτερο δυνατόν και καταρτίζει κατάλογο των υποψη
φίων που κατείχαν τα απαιτούμενα από τα σχέδια υπηρεσίας
προσόντα στη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή
αιτήσεων σύμφωνα με τη δημοσίευση της θέσης, αν πρό
κειται για θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, ή,
προκειμένου για θέση προαγωγής, στο χρόνο που λήφθηκε
από την Επιτροπή η πρόταση για την πλήρωση της.
(3) Στη συνέχεια η Συμβουλευτική Επιτροπή, λαμβά
νοντας υπόψη την αξία, τα προσόντα και την αρχαιότητα των
προσοντούχων υποψηφίων, ετοιμάζει έκθεση η οποία περι
έχει κατάλογο των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά που
συστήνει και τους λόγους για τη σύσταση ή μη σύσταση
ενός υποψηφίου:
Εννοείται ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή
μπορεί να
Καλέσει τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη.
(4) Όταν πρόκειται για πλήρωση θέσης η οποία ανήκει
στο διδακτικό προσωπικό των σχολείων μέσης και δημοτικής
εκπαίδευσης η Συμβουλευτική Επιτροπή καταρτίζει τον
κατάλογο των υποψηφίων που συστήνει με σειρά προτε
ραιότητας η οποία θα καθορίζεται μετά την αριθμητική
αποτίμηση των κριτηρίων της αξίας, των προσόντων και της
αρχαιότητας όλων των προσοντούχων υποψηφίων σε μονάδες
όπως παρακάτω:
(α) αξία:
το σύνολο των μονάδων που προκύπτει από την
πρόσθεση του τετραπλασίου του μέσου όρου των
τελευταίων δύο βαθμολογιών και του μέσου όρου της
συνολικής βαθμολογίας των τελευταίων δέκα ετών
υπηρεσίας στη θέση ή, προκειμένου για υποψηφίους με
υπηρεσία λιγότερη από δέκα έτη στη θέση, του μέσου
όρου της συνολικής βαθμολογίας στη θέση·
(β) προσόντα:
1 έως 5 μονάδες, που δίνονται από τη Συμβουλευτική
Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση της, για πρόσθετο
προσόν το οποίο είναι συναφές με την εκπαίδευση ή την
ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης*
(ϊ) αρχαιότητα:
1 μονάδα για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας στη
θέση εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 37 του
Νόμου αυτού*
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(5) Ο αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι θα συστήνονται
από τη Συμβουλευτική Επιτροπή θα είναι ο ακόλουθος:
(α) στην περίπτωση του καταλόγου ο οποίος καταρτί
ζεται με βάση το εδάφιο (3), ο τριπλάσιος αριθμός
των κενών θέσεων, εκτός αν δεν υπάρχει ο απαιτού
μενος αριθμός υποψηφίων ή κατάλληλων υποψηφίων
κατά/την κρίση της Συμβουλευτικής Επιτροπής,
(β) στην περίπτωση του καταλόγου ο οποίος καταρτί
ζεται με βάση το εδάφιο (4), ο τριπλάσιος αριθμός
των κενών θέσεων, εκτός αν:
(i) στον κατάλογο θα περιλαμβάνονται υποψήφιοι
οι οποίοι δεν μπορούν να επιλεγούν από την
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο (β) του
εδαφίου (10) του άρθρου αυτού οπότε οι
υποψήφιοι αυτοί αφαιρούνται από τον κατά
λογο·
(ii) με τον τελευταίο στη σειρά προτεραιότητας
ισοβαθμούν και άλ.λοι υποψήφιοι οπότε συστή
νονται και αυτοί.
(6) Οι εκθέσεις μαζί με τους καταλόγους που καταρτί
ζονται σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) αποστέλλονται στην
Επιτροπή και αντίγραφα τους αναρτούνται στο Υπουργείο
Παιδείας.
(7) Κάθε επηρεαζόμενος εκπαιδευτικός λειτουργός μπορεί
να ζητήσει την αναθεώρηση του καταλόγου που τον αφορά
με γραπτή ένσταση του η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή
μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την ημέρα της
ανάρτησης του καταλόγου.
(8) Η Επιτροπή, εξετάζει και αποφασίζει πάνω στις
ενστάσεις το ταχύτερο δυνατόν και στη συνέχεια καταρτίζει
τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων.
(9) Στη συνέχεια η Επιτροπή καλεί τους υποψηφίους οι
οποίοι περιέχονται στους τελικούς καταλόγους σε προσωπική
συνέντευξη:
Εννοείται ότι κατά τις συνεντεύξεις μπορεί να παρευρί
σκεται ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας ή ο
Διευθυντής του οικείου Τμήματος ή εκπρόσωπος τους και να
εκφέρει τις κρίσεις του για την απόδοση των υποψηφίων σ*
αυτές.
(10) Μετά το τέλος των προσωπικών συνεντεύξεων η
Επιτροπή προβαίνει στην επιλογή των καλύτερων υποψηφίων
από τους υποψηφίους οι οποίοι περιέχονται στους τελικούς
καταλόγους, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
(α) στις περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι περιέχονται
στον κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το
εδάφιο (3):
(ί) την έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής*
(ii) το περιεχόμενο των Προσωπικών Φακέλων και
των Φακέλων των Υπηρεσιακών Εκθέσεων
(iii) την εντύπωση που αποκόμισε από τις προσω
πικές συνεντεύξεις:
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Εννοείται ότι η απόδοση των υποψηφίων
στις
συνεντεύξεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο ως συμπλη
ρωματικό στοιχείο κρίσης της αξίας τους*
(β) στις περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι περιέχονται
στον κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το
εδάφιο (4) τις μονάδες που έχει κάθε υποψήφιος στον
κατάλογο τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να αυξήσει
μέχρι 5, με αιτιολογημένη απόφαση της η οποία θα
στηρίζεται στην εντύπωση που αποκόμισε από τις
προσωπικές συνεντεύξεις και στο περιεχόμενο των
Προσωπικών Φακέλων και των Φακέλων των Υπη
ρεσιακών Εκθέσεων.
35Γ.—(1) Οι προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή
Προαγωγές
κατά ειδι
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης θα γίνονται κατά
κότητες.
ειδικότητα με βάση την αξία, τα προσόντα και την αρχαι
ότητα των υποψηφίων κάθε ειδικότητας, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 35, 35Α και 35Β του Νόμου αυτού.
(2) Η κατανομή των θέσεων στις διάφορες ειδικότητες
όπως επίσης και ο καθορισμός των ειδικοτήτων θα γίνεται
από την αρμόδια αρχή κατά το χρόνο που υποβάλλεται η
πρόταση για πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες
της υπηρεσίας.
Κατανομή
35Δ.—(1) Η κατανομή των θέσεων των Βοηθών
θέσεων
Διευθυντών
μεταξύ της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και
μεταξύ
Τεχνικής Εκπαίδευσης θα γίνεται από τον Προϋπολογισμό.
Γενικής
Μέσης και
(2) Η κατανομή των θέσεων των Διευθυντών μεταξύ της
Τεχνικής
Εκπαίδευσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και της Τεχνικής Εκπαίδευσης
θα γίνεται από την αρμόδια αρχή κατά το χρόνο που
υποβάλλεται η πρόταση για πλήρωση των θέσεων, ανάλογα
με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Προαγωγές
35Ε.—(1) Μέσα στους μήνες Απρίλιο και Νοέμβριο κάθε
σε συνδυασμέ χρόνου ο Διευθυντής του οικείου Τμήματος αποστέλλει στην
νες θέσεις.
Επιτροπή κατάλογο των εκπαιδευτικών λειτουργών που
κατέχουν τα προσόντα που απαιτούν τα σχέδια υπηρεσίας για
προαγωγή σε συνδυασμένες θέσεις.
(2) Η Επιτροπή αφού πειστεί ότι οι αναφερόμενοι στον
κατάλογο εκπαιδευτικοί λειτουργοί κατέχουν τα απαιτούμενα
προσόντα σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας προβαίνει στην
προαγωγή τους.
(3) Η προαγωγή εκπαιδευτικού λειτουργού σε συνδυα
σμένη θέση θα γίνεται αναδρομικά από την ημερομηνία που
ο εκπαιδευτικός λειτουργός καλύπτει τις απαιτήσεις των
σχεδίων υπηρεσίας της θέσης.».
8. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται
με το ακόλουθο νέο άρθρο:
«Μεταθέσεις
39.—(1) Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών
και μετακι
διενεργούνται
από την Επιτροπή σύμφωνα με κριτήρια,
νήσεις.
όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία που καθορίζονται.
(2) Τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το
εδάφιο (1) συνυπολογίζονται μετά την αριθμητική αποτίμηση

Αντικατάσταση
του άρθρου 39
του βασικού
νόμου.
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Ειδική
διάταξη.

Έναρξη
ισχύος.
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τους σε μονάδες από την Επιτροπή με
υιοθέτηση του
κατάλληλου μαθηματικού τύπου και με τη βοήθεια ηλεκτρο
νικού υπολογιστή.
(3) Μπορεί να καθοριστεί ότι μεταξύ των κριτηρίων θα
είναι και η εκτός έδρας υπηρεσία ενός
εκπαιδευτικού
λειτουργού κατά τα πριν από την έναρξη της ισχύος του
Νόμου αυτού έτη.
(4) Η βαρύτητα που δίνεται σε κάθε κριτήριο του οποίου
γίνεται αριθμητική αποτίμηση σε μονάδες, σύμφωνα με το
εδάφιο (2), θα αποφασίζεται από την Επιτροπή.
(5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η αρμόδια αρχή μπορεί να
αποφασίσει προσωρινή μετάθεση ενός εκπαιδευτικού λει
τουργού για χρονική περίοδο μέχρι σαράντα δύο μέρες.
(6) Οι μετακινήσεις
εκπαιδευτικών λειτουργών διε
νεργούνται από την αρμόδια αρχή για εξυπηρέτηση των
αναγκών της υπηρεσίας.».
9. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του βασικού νόμου, όπως αυτές
τροποποιούνται με το άρθρο 3 του Νόμου αυτού, εφαρμόζονται για τα
μέλη της σημερινής Επιτροπής με εξαίρεση την παράγραφο (δ) του
εδαφίου (4) αυτού.
10. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 8 θεωρείται ότι άρχισε από
τ η ν ι η Ιανουαρίου. 1985.

