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Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 26(1) του 1995 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 1994 

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

Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 και θα διαβάζεται μαζί με τους ίο του 1969 
περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως (Αρ. 2) του « του!ο7ο 
1994 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός 4τουΐ985 
νόμος και ο Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιας 168 του 1986 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 έως 1995. 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 
135 του 1991 
151 του 1991 
251 του 1991 
12 του 1992 

50(1) του 1992 
78(1) του 1992 
80(1) του 1992 
81(1) του 1992 
116(1) του 1992 
40(1) του 1993 
46(1) του 1993 
8(1) του 1994 
37(1) του 1994. 

2. Το άρθρο 28Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση Τροποποίηση 
της φράσης "31ης Δεκεμβρίου 1994." (τρίτη γραμμή) με τη φράση "31ης άρθρου 28Γ 
Δεκεμβρίου 1996.". του βοσκού 

νόμου. 
3. Η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού Παράταση της 

νόμου, όπως αναγράφεται στο άρθρο 2 του Νόμου 81(1) του 1992, σΐαστόλής 
παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής νέων κανονισμών που να τ η ς 3° μ ° Ί 36 
διέπουν την ετοιμασία και υποβολή των υπηρεσιακών εκθέσεων ή το του βασικού 
αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996. νόμου· 
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τροποποίηση 4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 36, του 
1°(Ά7Ζ ακόλουθου νέου άρθρου: 
ν̂ ουάοθη ν "Διαδικασία 36Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή 

^διδωαιχού τ ω ν δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, για τις ακόλουθες 
προσωπικού θέσεις ή κατηγορίες θέσεων θα εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι 

ισχύοντες περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) 
Κανονισμοί του 1990-1993 και οι μελλοντικές τροποποιήσεις 
τους: 

(α) Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
(β) Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης, 
(γ) Ανώτεροι Λειτουργοί Εκπαίδευσης, 
(δ) Επιθεωρητές Α ' . 
(ε) Επιθεωρητές, 

(στ) Προϊστάμενοι Τομέα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
(ζ) Καθηγητές Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

(2) Για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, που είναι πλήρως 
αποσπασμένοι σε μη διδακτικά καθήκοντα, θα εφαρμόζεται η ακό

λουθη διαδικασία: 
(α) Ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός λειτουργός συμπληρώνει 

το ατομικό πληροφοριακό δελτίο, όπως προβλέπεται στον 
Κανονισμό 13 των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Επι

θεώρησις και Αξιολόγησις) Κανονισμών του 1976. 
(β) Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος ή ο Υπεύθυνος της Υπη

ρεσίας ή του Γραφείου όπου υπηρετεί ο αποσπασμένος εκ

παιδευτικός λειτουργός συμπληρώνει τύπο συνηθισμένης 
εκθέσεως μέσα στο Μάιο/Ιούνιο κάθε χρόνου και τον υπο

βάλλει στον αρμόδιο για θέματα αξιολόγησης Πρώτο Λει

τουργό Εκπαίδευσης της οικείας εκπαίδευσης στην οποία 
ανήκει ο αποσπασμένος. 

(γ) Ειδική Έκθεση (Τύπος Γ' ) συντάσσεται τουλάχιστο μία 
φορά κάθε δύο χρόνια και υποβάλλεται στον οικείο Διευ

θυντή Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι το τέλος Αυγού

στου. Η έκθεση συντάσσεται από ομάδα που αποτελείται 
όπως ορίζεται πιο κάτω: 

(ί) Σε περίπτωση απόσπασης σε Διεύθυνση ή Υπηρεσία 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, από τον 
αρμόδιο για θέματα αξιολόγησης Πρώτο Λειτουργό 
Εκπαίδευσης της οικείας εκπαίδευσης στην οποία 
ανήκει ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός λειτουργός, 
από το Διευθυντή ή Προϊστάμενο ή Υπεύθυνο της 
Υπηρεσίας ή του Γραφείου όπου υπηρετεί ο απο

σπασμένος εκπαιδευτικός λειτουργός και από τον 
οικείο Επιθεωρητή Α' ή Επιθεωρητή (αν είναι δυνατό 
από τον τελευταίο, όταν ο εκπαιδευτικός λειτουργός 
υπηρετούσε σε σχολείο). 
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(π) Σε περίπτωση απόσπασης σε Τμήμα ή Υπηρεσία 
εκτός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
από τον αρμόδιο για θέματα αξιολόγησης Πρώτο 
Λειτουργό Εκπαίδευσης της οικείας εκπαίδευσης 
στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός λειτουργός από 
το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο ή τον Υπεύθυνο 
της Υπηρεσίας ή του Γραφείου όπου υπηρετεί ο 
αποσπασμένος Εκπαιδευτικός Λειτουργός από τον οι

κείο Επιθεωρητή Α' ή Επιθεωρητή (αν είναι δυνατό 
από τον τελευταίο, όταν ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευ

τικός λειτουργός υπηρετούσε σε σχολείο) και από 
ένα άλλο Επιθεωρητή Α' ή Επιθεωρητή, που ορίζε

ται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης. 
(iii) Σε περίπτωση απόσπασης εκπαιδευτικού λειτουργού 

στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η Ειδική Έκθεση 
(Τύπος Γ' ) υποβάλλεται κάθε χρόνο, το αργότερο 

• μέχρι το τέλος Αυγούστου. Η έκθεση συντάσσεται 
από ομάδα λειτουργών στην οποία συμμετέχουν ο 
Διευθυντής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο αρμό

διος για θέματα αξιολόγησης Πρώτος Λειτουργός 
Εκπαίδευσης της οικείας εκπαίδευσης στην οποία 
ανήκει ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός λειτουργός 
και ο Προϊστάμενος Τομέα του Παιδαγωγικού Ιν

στιτούτου στον τομέα του οποίου υπηρετεί ο απο

σπασμένος εκπαιδευτικός λειτουργός. 

(δ) Η προβλεπόμενη στους Κανονισμούς διαδικασία, σχετικά 
με τη σύνταξη και εξέταση εκθέσεων, την κοινοποίηση του 
περιεχομένου των εκθέσεων και τις ενστάσεις εφαρμόζε

ται κατ' αναλογία και στην περίπτωση των εκπαιδευτικών 
λειτουργών της κατηγορίας αυτής.". 

6. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου θεωρείται Έναρξη της 
ότι άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 1995, ενώ του άρθρου 4 από την 1η Ιανουα ^^ , . 0

ο υ 

ρίου 1994. Νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


