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Μετά τη Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά Αρ. 3/91, 
σύμφωνα με το Άρθρο 140 του Συντάγματος, και την Απόφαση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, στην Υπόθεση Αρ. 354/91, σύμφωνα με το Άρθρο 139 του Συντάγμα
τος, ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 251 του 1991 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται μαζί με 
τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως 
1990 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 έως 1991. 

εκθέσεις. 

2. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 
«Υπηρεσιακές 36.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), για 

όλους τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς ετοιμάζονται και 
υποβάλλονται στην Επιτροπή ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις 
κατά τον καθορισμένο τρόπο και χρόνο. 

(2) Υπηρεσιακές εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή 
κάθε εξάμηνο για κάθε εκπαιδευτικό λειτουργό που υπηρετεί 
επί δοκιμασία ή σε προσωρινή θέση κατά τα πρώτα δύο 
χρόνια της υπηρεσίας του. Η τελική έκθεση υποβάλλεται ένα 
μήνα πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου δοκιμασίας 
και περιλαμβάνει οριστική σύσταση για το αν ο διορισμός 
του εκπαιδευτικού λειτουργού πρέπει να επικυρωθεί ή αν η 
χρονική περίοδος δοκιμασίας πρέπει να παραταθεί ή αν ο 
διορισμός του πρέπει να τερματιστεί. 

(3) Οι υπηρεσιακές εκθέσεις συντάσσονται, όπου αυτό 
είναι δυνατό, από τριμελή ομάδα αξιολόγησης και κοινο
ποιούνται μετά τη σύνταξη τους στους εκπαιδευτικούς 
λειτουργούς τους οποίους αφορούν. 

(4) Δε μετέχει στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού λειτουργού 
ο ή η σύζυγος ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 
μέχρι και του τέταρτου βαθμού: 

Νοείται ότι, αν λόγω του κωλύματος της συγγένειας δεν 
καθίσταται δυνατή η σύνταξη υπηρεσιακής έκθεσης, οι 
διατάξεις του εδαφίου αυτού δεν εφαρμόζονται. Στην 
περίπτωση αυτή σημειώνεται η ύπαρξη της συγγένειας στην 
υπηρεσιακή έκθεση. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
10 του 1969 
67 του 1978 
53 του 1979 
4 του 1985 

100 του 1985 
168 του 1986 
65 του 1987 
129 του 1987 
157 του 1987 
162 του 1987 
180 του 1987 
245 του 1987 
76 του 1988 
107 του 1988 
234 του 1988 
105 του 1990. 
Αντικατάσταση 
του άρθρου 36 
του βασικού 
νόμου. 
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(5) Δε συντάσσεται δυσμενής υπηρεσιακή έκθεση για έναν 
εκπαιδευτικό λειτουργό, πριν δοθεί σ' αυτόν η ευκαιρία να 
ακουστεί και να υποβάλει τις παραστάσεις του. 

(6) Ύστερα από κάθε προαγωγή ο δικηγόρος κάθε 
προσώπου που έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει την 
προαγωγή δικαιούται να επιθεωρήσει τους φακέλους των 
ετήσιων υπηρεσιακών εκθέσεων του ιδίου και του προσώπου 
ή των προσώπων που έχουν προαχθεί.». 

Αντικατάσταση 3. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
του άρθρου 51 ν έ θ ά ρ θ ρ ο : 
του βασικού *  , • , > .  , , * ,* c· . ,^ 
νόμου. «Ελευθερία 51.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), οι 

έκφρασης εκπαιδευτικοί λειτουργοί είναι ελεύθεροι να εκφράζουν είτε 
γνώμης. ^ ^ , l g | a y ε^τε §ημ5σ ΐα με ομιλίες, διαλέξεις, ανακοινώσεις, 

μελέτες ή άρθρα τη γνώμη τους πάνω σε ζητήματα που 
ανάγονται στην επιστήμη, την τέχνη και τη θρησκεία ή πάνω 
σε ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος. 

(2) Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί δεν μπορούν να δημοσι
εύουν ή να μεταδίδουν από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή 
άλλο μέσο οποιαδήποτε ύλη η οποία αναφέρεται στην 
άσκηση των καθηκόντων τους χωρίς την προηγούμενη άδεια 
της αρμόδιας αρχής. 

(3) Κανένας εκπαιδευτικός λειτουργός δεν επιτρέπεται να 
πληρωθεί για οποιαδήποτε δημοσίευση ή εκπομπή χωρίς την 
άδεια της αρμόδιας αρχής.». 

Αντικατάσταση 4. Τα άρθρα 60 και 61 του βασικού νόμου αντικαθίστανται με το 
των άρθρων 60 ακόλουθο νέο άρθρο: 
και 61 του 
βασικού νόμου. «Πολιτικά 60.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, 

δικαιώματα. κ αθε εκπαιδευτικός λειτουργός δικαιούται να εκφράζει 
ελεύθερα τα πολιτικά του φρονήματα και τις πολιτικές 
απόψεις και πεποιθήσεις του είτε δημόσια είτε κατ' ιδίαν, 
όχι όμως κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας του. 

(2) Επιτρέπεται σε εκπαιδευτικό λειτουργό να είναι απλό 
μέλος πολιτικού κόμματος της εκλογής του. 

(3) Κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός δικαιούται να παρευ
ρίσκεται σε πολιτικές συγκεντρώσεις ή άλλες παρόμοιες 
εκδηλώσεις. 

(4) Απαγορεύεται σε εκπαιδευτικό λειτουργό να αναμει
γνύεται στην οργάνωση συγκεντρώσεων ή άλλων εκδη
λώσεων κομματικού χαρακτήρα ή που αποβλέπουν στην 
προώθηση των πολιτικών επιδιώξεων οποιουδήποτε 
προσώπου ή κόμματος ή να εκφωνεί λόγους σ' αυτές. 

(5) Απαγορεύεται σε εκπαιδευτικό λειτουργό να προβαίνει 
σε οποιεσδήποτε ενέργειες, χρησιμοποιώντας τη θέση του ή 
ασκώντας την επιρροή του, που αποσκοπούν στην προσ
χώρηση οποιουδήποτε προσώπου σε πολιτικό κόμμα ή 
οργάνωση κομματικού χαρακτήρα ή στον επηρεασμό οποιου
δήποτε προσώπου υπέρ πολιτικού κόμματος ή πολιτικού προ
σώπου. 

(6) Σε εκπαιδευτικό λειτουργό που επιθυμεί να υποβάλει 
υποψηφιότητα για απόκτηση αξιώματος ασυμβίβαστου με την 



2077 Ν. 251/91 
ιδιότητα του εκπαιδευτικού λειτουργού χορηγείται άδεια 
διάρκειας σαράντα ημερών πριν από τη διεξαγωγή των 
εκλογών και με αίτηση του υπαλλήλου άδεια διάρκειας ενός 
μηνός μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των 
εκλογών. Η άδεια που χορηγείται πριν από τη διεξαγωγή των 
εκλογών μπορεί να παραταθεί μέχρι τις σαράντα πέντε 
ημέρες, αν ο υπάλληλος το επιθυμεί. Η χορηγούμενη άδεια 
μπορεί να είναι είτε άδεια χωρίς απολαβές όχι για λόγους 
δημόσιου συμφέρονος είτε κανονική άδεια από αυτήν που ο 
υπάλληλος έχει σε πίστη του, ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο 
υπάλληλος. Κατά τη διάρκεια της χρονικής αυτής περιόδου, 
οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (4) δεν εφαρμόζονται. Σε 
περίπτωση επιτυχίας του στις εκλογές, ο εκπαιδευτικός 
λειτουργός αφυπηρετεί αυτοδικαίως από τη θέση που κατέχει, 
οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί 
Συντάξεων Νόμου που αφορούν τα ωφελήματα αφυπη
ρέτησης για τερματισμό υπηρεσίας προς το δημόσιο συμ
φέρον, αν πρόκειται περί εκλογής στο αξίωμα του Προέδρου 
της Δημοκρατίας ή του Μέλους της Βουλής των Αντι
προσώπων, ή την πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση, αν 
πρόκειται για εκλογή σε άλλο αξίωμα. Η υπηρεσιακή 
κατάσταση των εκπαιδευτικών λειτουργών που επανέρχονται 
στην υπηρεσία τους δεν επηρεάζεται από τη δραστηριότητα 
τους και τις γνώμες που έχουν εκφράσει κατά την προ
εκλογική περίοδο.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


