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Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρι
νές Διατάξεις) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 7(1) του 1997
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Συνοπτικός
Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του τίχλ°ζ·
1997.
2.—(1) Στον παρόντα Νόμο—
Ερμηνεία.
«Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο», «Εκθέσεις διευθυντών σχολείων» και
«Συνήθεις Εκθέσεις» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους Κανονι
σμούς 13, 14 και 16, αντίστοιχα, των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επίσημη
(Επιθεώρησις και Αξιολόγησις) Κανονισμών του 1976.
S S
Τρίτο (Ι):
5.11.1976.

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας·
«οικείος Νόμος» σημαίνει τους περί της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπη
ρεσίας Νόμους του 1969 έως (Αρ. 3) του 1996.

ίο του 19»
^του [Jg
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
135 του 1991
151 του 1991
251 του 1991
12 του 1992
50(1) του 1992
780) 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
26(1) του 1995
72(1) του 1995
25α) του 1996
43(1) του 1996
110(1) του 1996.

(2) Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έν
νοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τον οικείο Νόμο.
3. Σε ότι αφορά τη διενέργεια στη Δημοτική Εκπαίδευση προαγωγών σε θέ Προσωρινές
σεις προαγωγής και διορισμών και προαγωγών σε θέσεις πρώτου διορισμού ιατώξεις ·
και προαγωγής θα εφαρμόζονται για το διάστημα από την έναρξη της ισχύος
του παρόντος Νόμου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1997 οι διατάξεις που πε
ριέχονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος Νόμου αντί των διατάξεων των
άρθρων 35Α και 35Β του οικείου Νόμου.
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4. —(1) Η προαγωγή σε θέσεις προαγωγής ή η προαγωγή και ο διορισμός
θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής στη Δημοτική Εκπαίδευση διενερ
γούνται από την Επιτροπή ύστερα από σύσταση της αρμόδιας Συμβουλευτι
κής Επιτροπής.
(2) Οι Συμβουλευτικές Επιτροπές θα καταρτίζονται από την αρμόδια αρχή
αν πρόκειται για θέση προαγωγής, ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασης
στην Επιτροπή για πλήρωση της κενής θέσης και εάν πρόκειται για θέση πρώ
του διορισμού και προαγωγής δύο (2) μέρες τουλάχιστον πριν από τη λήξη
της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων και θα απαρτίζονται από τρεις (3)
Πρώτους Λειτουργούς Εκπαίδευσης, ένας από τους οποίους θα ορίζεται ως
Πρόεδρος:

σ£

Νοείται ότι εάν η θέση η οποία θα πληρωθεί είναι θέση Ανώτερου Λειτουρ
γού Εκπαίδευσης ή ανώτερη, η σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής απο
φασίζεται από την αρμόδια αρχή και σ' αυτή ορίζονται ως Πρόεδρος και μέλη
λειτουργοί που έχουν θέση ανώτερη από τη θέση η οποία θα πληρωθεί.
(3) Για τη νόμιμη σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής η παρουσία
όλων των μελών είναι απαραίτητη.
Διαδικασία
επΛο^ήζ610

5. —(1) Μέσα σε δεκαπέντε μέρες από τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή
Π σ ε ω ν Υ ια θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής ή, αν πρόκειται για πλή
ρωση θέσης προαγωγής, από την ημέρα που λήφθηκε από την Επιτροπή η πρό
ταση για την πλήρωση της, ο Γραμματέας της Επιτροπής αποστέλλει στον
Πρόεδρο της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής κατάλογο όλων των υπο
ψηφίων μαζί με τις τυχόν αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τους Προσωπικούς Φα
κέλους και τους Φακέλους των Υπηρεσιακών Εκθέσεων των υποψηφίων και
αντίγραφο της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή,
ανάλογα με την περίπτωση, του.σχεδίου υπηρεσίας.

αιτ

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται στη συνέχεια το ταχύτερο δυνα
τόν και καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων που κατείχαν τα απαιτούμενα
από τα σχέδια υπηρεσίας προσόντα στη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή
αιτήσεων σύμφωνα με τη δημοσίευση της θέσης, αν πρόκειται για θέση πρώ
του 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, λαμβάνοντας υπόψη την αξία
όπως διαπιστώνεται ύστερα από μελέτη των Προσωπικών Φακέλων και των
Φακέλων των Υπηρεσιακών Εκθέσεων των υποψηφίων με ιδιαίτερη βαρύτητα
στο περιεχόμενο που αναφέρεται στα δύο τελευταία χρόνια, τα προσόντα και
την αρχαιότητα των προσοντούχων υποψηφίων, ετοιμάζει έκθεση, η οποία πε
ριέχει κατάλογο των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά που συστήνει και τους
λόγους για τη σύσταση ή μη σύσταση ενός υποψηφίου:
Νοείται ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή κατά τη μελέτη των Υπηρεσιακών
Εκθέσεων των υποψηφίων θα αγνοεί και δε θα λαμβάνει υπόψη τις βαθμολο
γίες που εμπεριέχονται στις εν λόγω Υπηρεσιακές Εκθέσεις:
Νοείται περαιτέρω ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να καλέσει τους
υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη.
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(4) Όταν πρόκειται για πλήρωση θέσης, η οποία ανήκει στο διδακτικό προ
σωπικό των σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης, η Συμβουλευτική Επιτροπή κα
ταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων που συστήνει με σειρά προτεραιότη
τας, 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:
Μέχρι 100 μονάδες που παραχωρούνται από τη Συμβουλευτική Επι
τροπή ύστερα από μελέτη των Συνήθων Εκθέσεων, των Εκθέσεων διευ
θυντών σχολείων και των Ατομικών Πληροφοριακών Δελτίων που πε
ριέχονται στον Προσωπικό Φάκελο και/ή το Φάκελο Υπηρεσιακών
Εκθέσεων του υποψηφίου για την περίοδο των 10 τελευταίων ετών, ή,
προκειμένου για βοηθούς διευθυντές σχολείων, για την περίοδο υπηρε
σίας στη θέση, νοουμένου ότι αυτή δεν υπερβαίνει τα 10 έτη, με ιδιαίτε
ρη βαρύτητα στις Εκθέσεις και Πληροφοριακά Δελτία που αναφέρο
νται στα δύο τελευταία έτη:
Νοείται ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή κατά τη μελέτη των Υπηρε
σιακών Εκθέσεων των υποψηφίων θα αγνοεί και δε θα λαμβάνει
υπόψη τις βαθμολογίες που εμπεριέχονται στις εν λόγω Υπηρεσιακές
Εκθέσεις·
(β) προσόντα:
1 έως 5 μονάδες, που δίνονται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, με αι
τιολογημένη απόφαση της, για πρόσθετο προσόν, το οποίο είναι συνα
φές με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκο
ντα της θέσης·
(γ) αρχαιότητα:
ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας σε
θέση από την οποία ο υποψήφιος μπορεί να προαχθεί σύμφωνα με τα
Σχέδια Υπηρεσίας. Προκειμένου για διορισμό/προαγωγή σε θέση Βοη
θού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης επιπρόσθετα ένα δω
δέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα προϋπηρεσίας κατά
την οποία ο υποψήφιος κατείχε τα απαιτούμενα προσόντα για διορι
σμό στην παρούσα μόνιμη του θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρε
σία ή/και 7/120 της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα προϋπηρε
σίας κατά την οποία ο υποψήφιος δεν κατείχε τα απαιτούμενα
προσόντα για διορισμό στην παρούσα μόνιμη του θέση στη δημόσια εκ
παιδευτική υπηρεσία:
Νοείται ότι υπηρεσία ή προϋπηρεσία κάτω των 15 ημερών δε θα λαμ
βάνεται υπόψη, ενώ πέραν των 15 ημερών λογίζεται πλήρης μήνας.
Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής—
«υπηρεσία» σημαίνει την εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικού λειτουρ
γού μετά το διορισμό του στη μόνιμη θέση που κατέχει στη δημόσια εκπαι
δευτική υπηρεσία.
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«προϋπηρεσία» σημαίνει την εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικού λει
τουργού πριν από το διορισμό του στη μόνιμη θέση που κατέχει στη δημό
σια εκπαιδευτική υπηρεσία σε εγγεγραμμένα ή αναγνωρισμένα σχολεία της
Κύπρου ή του εξωτερικού.
(5) Ο αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι θα συστήνονται από τη Συμβου
λευτική Επιτροπή θα είναι ο ακόλουθος:
(α) Στην περίπτωση του καταλόγου, ο οποίος καταρτίζεται με βάση το εδά
φιο (3), ο τριπλάσιος αριθμός των κενών θέσεων, εκτός αν δεν υπάρχει
ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων ή κατάλληλων υποψηφίων κατά
την κρίση της Συμβουλευτικής Επιτροπής·
(β) στην περίπτωση του καταλόγου, ο οποίος καταρτίζεται με βάση το εδά
φιο (4), ο τριπλάσιος αριθμός των κενών θέσεων, εκτός αν—
(i) στον κατάλογο περιλαμβάνονται υποψήφιοι, οι οποίοι δεν μπο
ρούν να επιλεγούν από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγρα
φο (β) του εδαφίου (11) οπότε οι υποψήφιοι αυτοί αφαιρούνται
από τον κατάλογο·
(ii) με τον τελευταίο στη σειρά προτεραιότητας ισοβαθμούν και
άλλοι υποψήφιοι, οπότε συστήνονται και αυτοί.
(6) Οι εκθέσεις μαζί με τους καταλόγους που καταρτίζονται σύμφωνα με
τα εδάφια (3) και (4) αποστέλλονται στην Επιτροπή και αντίγραφα τους
αναρτώνται 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) Αν με την δυνάμει του εδαφίου (7) ένσταση ο επηρεαζόμενος εκπαιδευ
τικός έχει ζητήσει την αναθεώρηση ή τροποποίηση της αριθμητικής αποτίμη
σης του κριτηρίου της αξίας όπως φαίνεται στον κατάλογο, η Επιτροπή πα
ραπέμπει το ζήτημα τούτο στο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο οποίος
αφού πάρει τις παρατηρήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής, αποφασίζει για
την αποδοχή ή μη της ένστασης μόνο ως προς το εν λόγω παραπεμφθέν ζήτη
μα και κοινοποιεί την περί τούτου απόφαση του στην Επιτροπή και στον εκ
παιδευτικό λειτουργό που υπόβαλε την ένσταση το ταχύτερο δυνατό.
(9) Στη συνέχεια η Επιτροπή εξετάζει και αποφασίζει πάνω στις ενστάσεις
το ταχύτερο δυνατόν, δεσμευόμενη από την απόφαση του Διευθυντή Δημοτι
κής Εκπαίδευσης επί του θέματος της αριθμητικής αποτίμησης του κριτηρίου
της αξίας και στη συνέχεια καταρτίζει τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων.
(10) Στη συνέχεια η Επιτροπή καλεί τους υποψηφίους οι οποίοι περιέχο
νται στους τελικούς καταλόγους σε προσωπική συνέντευξη:
Νοείται ότι κατά τις συνεντεύξεις μπορεί να παρευρίσκεται 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 υποψη
φίων σ' αυτές.
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(11) Μετά το τέλος των προσωπικών συνεντεύξεων η Επιτροπή προβαίνει
στην επιλογή των καλύτερων υποψηφίων από τους υποψηφίους οι οποίοι πε
ριέχονται στους τελικούς καταλόγους, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
(α) Στις περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι περιέχονται στον κατάλογο ο
οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (3)—
(ΐ) την έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής·
(ii) το περιεχόμενο των Προσωπικών Φακέλων και των Φακέλων
των Υπηρεσιακών Εκθέσεων:
Νοείται ότι η Επιτροπή κατά τη μελέτη των Υπηρεσιακών Εκ
θέσεων των υποψηφίων θα αγνοεί και δε θα λαμβάνει υπόψη τις
βαθμολογίες που εμπεριέχονται στις εν λόγω Υπηρεσιακές Εκθέ
σεις·
(iii) την εντύπωση που αποκόμισε από τις προσωπικές συνεντεύξεις:
Νοείται ότι η απόδοση των υποψηφίων στις συνεντεύξεις θα
λαμβάνεται υπόψη μόνο ως συμπληρωματικό 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 αυ
ξήσει μέχρι 5, με αιτιολογημένη απόφαση της η οποία θα στηρίζεται
στην εντύπωση που αποκόμισε από τις προσωπικές συνεντεύξεις.
6. —(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) οι διατάξεις του πα Εφαρμογή
ρόντος Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε περιπτώσεις Νομου.ρ0ν
όπου πρόσωπο που υπηρετεί στη Δημοτική Εκπαίδευση είναι υποψήφιος για
διορισμό σε θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία που δεν ανήκει στη δη
μοτική εκπαίδευση.
(2) Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το εδάφιο (1), η σύνθεση της Συμ
βουλευτικής Επιτροπής αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή, νοουμένου ότι
τα μέλη της θα έχουν θέση ψηλότερη από εκείνη που θα πληρωθεί.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

