
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3326 της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 44(Ι) του 1999  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως (Αρ. 2) του 1999 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 έως (Αρ. 3) του 1999. 

Συνοπτικός 
τίτλος.

10 του 1969 
67 του 1978 
53 του 1979 
4 του 1985 

100 του 1985 
168 του 1986 
65 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 
251 του 1991 
12 του 1992 

50(Ι) του 1992 
78(Ι) του 1992 
80(Ι) του 1992 
81(Ι) του 1992 

116(Ι) του 1992 
40(Ι) του 1993 
46(Ι) του 1993 
8(Ι) του 1994 

37(Ι) του 1994 
26(Ι) του 1995 
72(Ι) του 1995 
25(Ι) του 1996 
43(Ι) του 1996 

110(Ι) του 1996 
42(Ι) του 1997 
88(Ι) του 1997 
5(Ι) του 1998 

23(Ι) του 1998 
46(Ι) του 1998 
57(Ι) του 1998 
79(Ι) του 1998 
12(Ι) του 1999 

30(Ι) του 1999.
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Αντικατάσταση 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Κατηγορίες 
θέσεων για 
σκοπούς 
διορισμού ή 
προαγωγής. 

25.—(1) Για σκοπούς διορισμού ή προαγωγής οι θέσεις διαιρούνται στις 
ακόλουθες κατηγορίες: 

 (α) Θέσεις Πρώτου Διορισμού, τις οποίες μπορούν να καταλάβουν πρόσωπα 
τα οποία δεν είναι στην εκπαιδευτική υπηρεσία ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί· 

  (β) θέσεις Προαγωγής, τις οποίες μπορούν να καταλάβουν εκπαιδευτικοί 
λειτουργοί οι οποίοι κατέχουν την αμέσως κατώτερη τάξη ή θέση ή 
οποιαδήποτε άλλη θέση στην εκπαιδευτική υπηρεσία, ανάλογα με το τι 
προνοείται στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης. 

  (2) Η κατηγορία κάθε θέσης ορίζεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας. 
  (3) Θέση, η οποία καθορίζεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ως θέση Πρώτου 

Διορισμού και Προαγωγής, λογίζεται, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, 
ως θέση Προαγωγής.». 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Μέθοδοι 
πλήρωσης 
θέσεων. 

26.—(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε κενή 
θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η δημοσίευση 
παρέχει πλήρη στοιχεία του σχεδίου υπηρεσίας και καθορίζει τον τρόπο και την 
προθεσμία υποβολής αιτήσεων. 

  (2) Ανεξάρτητα από το τι διαλαμβάνεται σε άλλες διατάξεις του παρόντος 
Νόμου, η διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης μπορεί να αρχίσει σ' οποιοδήποτε 
χρόνο μέσα στη χρονική περίοδο των εννέα μηνών πριν αυτή κενωθεί λόγω 
αφυπηρέτησης του κατόχου της και να πληρωθεί μόλις ο κάτοχος της παύσει να 
ασκεί τα καθήκοντά του στη θέση αυτή. 

  (3) Ανεξάρτητα από το τι διαλαμβάνεται σε άλλες διατάξεις του παρόντος 
Νόμου, η διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης μπορεί να αρχίσει μέσα στη χρονική 
περίοδο των εννέα μηνών πριν αυτή κενωθεί, όταν αναμένεται η κένωσή της 
επειδή βρίσκεται σ' εξέλιξη διαδικασία για την πλήρωση ανώτερης θέσης 
Προαγωγής για την κατάληψη της οποίας απαιτείται από το οικείο σχέδιο 
υπηρεσίας η κατοχή της αμέσως κατώτερης τάξης ή θέσης και να πληρωθεί 
μόλις αυτή κενωθεί.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 35 Α 
του βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 35Α του βασικού νόμου και ο πλαγιότιτλος του άρθρου 
αυτού αντικαθίστανται ως ακολούθως: 
«Διενέργεια 
προαγωγών. 
Σύσταση και 
λειτουργία 
Συμβουλευτικώ
ν Επιτροπών. 

35Α.—(1) Οι προαγωγές διενεργούνται από την Επιτροπή, ύστερα από 
σύσταση της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής·». 

   

Τροποποίηση του 
άρθρου 35Β 
του βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 35Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου και των εδαφίων (1) και (2) αυτού ως 
ακολούθως: 

 «Διαδικασία 
για πλήρωση 
θέσεων 
προαγωγής και 
κριτήρια 
επιλογής. 

35Β.—(1) Σε δεκαπέντε ημέρες το αργότερο από τη λήξη της 
προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων, ο Γραμματέας της Επιτροπής 
αποστέλλει στον Πρόεδρο της 
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 αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής κατάλογο όλων των υποψηφίων μαζί με τις 
αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τους Προσωπικούς Φακέλους και τους Φακέλους των 
Υπηρεσιακών Εκθέσεων των υποψηφίων και αντίγραφο της δημοσίευσης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 (2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται στη συνέχεια το ταχύτερο δυνατό 
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.»· 

(β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4), μετά τη λέξη «θέσης» 
(πέμπτη γραμμή) και αφού αντικατασταθεί η άνω τελεία με κόμμα, των λέξεων 
«ως ακολούθως: 

 (i) 5 μονάδες για διδακτορικό τίτλο: 
 

(ii) 3 μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο 'Μάστερ'· 
 (iii) 2 μονάδες για μεταπτυχιακό δίπλωμα ή πτυχίο διάρκειας ενός 

τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους· 
 (iv) 0,5 έως 1 μονάδα για άλλο πρόσθετο προσόν: 
 Νοείται ότι για τον ίδιο ή ισότιμο τίτλο, δίπλωμα, πτυχίο ή άλλο πρόσθετο 

προσόν απονέμονται πάντα ίσες μονάδες:»· 
(γ) με την προσθήκη στην ερμηνεία του όρου «υπηρεσία» της παραγράφου (γ) του 

εδαφίου (4), μετά τη λέξη «υπηρεσία» (τέταρτη γραμμή) και αφού αντικατασταθεί 
η άνω τελεία με κόμμα, των λέξεων «και περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο 
μεταπτυχιακών σπουδών ή άλλης μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικού λειτουργού στο 
εξωτερικό, ανεξάρτητα αν έγινε με δικά του έξοδα ή με εξασφάλιση υποτροφίας, 
μετά την παροχή εκπαιδευτικής άδειας που οδήγησε σε απόκτηση μεταπτυχιακού 
διπλώματος ή τίτλου ή άλλου πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου σε θέμα 
συναφές με τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού λειτουργού, εφόσον το δίπλωμα ή ο 
τίτλος που αποκτήθηκε δε θεωρείται απαραίτητο προσόν, σύμφωνα με τα σχέδια 
υπηρεσίας της αμέσως ανώτερης θέσης: 

 Νοείται ότι η πιο πάνω χρονική περίοδος λογίζεται υπηρεσία ή πείρα μέχρι 
πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, με βάση τον κανονικά απαιτούμενο χρόνο για την 
απόκτηση του διπλώματος ή του τίτλου στη θέση ή στις θέσεις που κατείχε ο 
εκπαιδευτικός λειτουργός κατά τη χρονική περίοδο αυτή·»· 

(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (8) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 «(8) Η Επιτροπή εξετάζει και αποφασίζει ως προς τ ι ς  ενστάσεις το ταχύτερο 

δυνατό και στη συνέχεια, αφού εξετάσει τη νομιμότητα του καταλόγου που 
καταρτίστηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι 
υποβληθεί ενστάσεις, καταρτίζει τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων.»· 

(ε) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (10) με την πιο κάτω 
παράγραφο: 

 «(β) στις περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι περιέχονται στον κατάλογο ο οποίος 
καταρτίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (4), 
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 τις μονάδες που έχει κάθε υποψήφιος στον κατάλογο τις οποίες η Επιτροπή 
μπορεί να αυξήσει μέχρι 6, ως ακολούθως:  

 (i) μέχρι 5, ανάλογα με την απόδοση κάθε υποψηφίου στην προσωπική 
συνέντευξη ως ακολούθως: 

 
— 5 μονάδες για εξαιρετική απόδοση· 

 
— 4,5 μονάδες για σχεδόν εξαιρετική απόδοση· 

 
— 3,5 μονάδες για πάρα πολύ καλή απόδοση· 

 
— 3 μονάδες για πολύ καλή απόδοση· 

 
— 2,5 μονάδες για σχεδόν πολύ καλή απόδοση· 

 
— 2 μονάδες για καλή απόδοση· 

 
— 1 μονάδα για σχεδόν καλή απόδοση· 

 — 0,5 μονάδα για μέτρια απόδοση. 
 Νοείται ότι η Επιτροπή, για την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε υποψηφίου 

στην προσωπική συνέντευξη, θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια για το 
κάθε ένα από τα οποία προκαθορίζει τη βαρύτητά του σε μονάδες: 

 — Ενημέρωση σε θέματα της ειδικότητας του ή, σε περίπτωση πλήρωσης 
διοικητικής θέσης, σε παιδαγωγικά και μεθοδολογικά θέματα· 

 — κατανόηση του ρόλου και των ευθυνών της θέσης· 
 — κριτική ανάλυση διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων σχετικών με τα 

καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης, σε περίπτωση πλήρωσης διοικητικής 
θέσης· 

 — αποτελεσματικότητα επικοινωνίας και επάρκεια τεκμηρίωσης απόψεων και 
θέσεων 

 — προσωπικότητα (άνετη παρουσία, προσαρμοστικότητα, ευελιξία)· 
 — γλωσσική επάρκεια (λεξιλόγιο, σύνταξη, ορθοφωνία, ορθοέπεια). 

 (ii) 0,5 μέχρι 1 μονάδα, που δίνεται με αιτιολογημένη απόφαση για πρόσθετο 
προσόν, το οποίο είναι συναφές με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα του 
υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης και το οποίο αποκτήθηκε από τον 
υποψήφιο μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων.» και , 

(ζ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (10), του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(11) Ανεξάρτητα από το τι διαλαμβάνεται σε άλλες διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, θέση Προαγωγής μπορεί να πληρωθεί χωρίς να δημοσιευτεί, 
όταν αυτή κενούται ή δημιουργείται κατά τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την πλήρωση άλλης θέσης με τον ίδιο τίτλο 
ή και ειδικότητα. Σε τέτοια περίπτωση η θέση θεωρείται ότι δημοσιεύτηκε την 
ημέρα κατά την οποία δημοσιεύτηκε η άλλη θέση.». 
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6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 37Α του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 

την προσθήκη 
νέου άρθρου.«Επανεξέταση 

ακυρωθείσας 
προαγωγής. 

37Β.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των πιο κάτω εδαφίων του παρόντος 
άρθρου, σε περίπτωση ακύρωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο απόφασης της 
Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε προαγωγή εκπαιδευτικού λειτουργού, η 
Επιτροπή επανεξετάζει την ακυρωθείσα απόφασή της, χωρίς να υποβάλει εκ 
νέου την υπόθεση στην αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή, με βάση το νομικό 
και πραγματικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της λήψης της 
ακυρωθείσας απόφασης και τα όσα έχουν κριθεί στην ακυρωτική απόφαση. 

  

 (2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), αν, μετά το χρόνο της λήψης της 
ακυρωθείσας απόφασης, αλλάξει το νομικό καθεστώς, κατά την επανεξέταση 
λαμβάνεται υπόψη το νέο νομικό καθεστώς, αν αυτό— 

 

 (α) Έχει αναδρομική ισχύ· 

(β) ρυθμίζει θέματα διαδικασίας για αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
λειτουργών ή για διενέργεια προαγωγών εκπαιδευτικών λειτουργών. 

 

 (3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), κατά την επανεξέταση 
μιας ακυρωθείσας απόφασης θεωρείται μέρος του πραγματικού καθεστώτος 
και λαμβάνεται υπόψη η εντύπωση που αποκόμισε η Επιτροπή κατά τις 
προσωπικές συνεντεύξεις, ανεξάρτητα από το αν έχει στο μεταξύ αλλάξει η 
σύνθεσή της. 

 

 (4) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) και τηρουμένων των 
διατάξεων του εδαφίου (5), αν, με βάση την απόφαση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, η κρίση της Επιτροπής για την απόδοση των υποψηφίων κατά τις 
προσωπικές συνεντεύξεις είναι νομικά ελαττωματική, η Επιτροπή, κατά την 
επανεξέταση, καλεί τους υποψηφίους σε νέες προσωπικές συνεντεύξεις. 

 

 (5) Οι διατάξεις του εδαφίου (4) δεν εφαρμόζονται αν η ελαττωματικότητα 
αφορά την αιτιολογία της κρίσης της Επιτροπής και δεν έχει στο μεταξύ 
επέλθει, αλλαγή στη σύνθεσή της. Σε τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή προβαίνει 
σε διόρθωση ή συμπλήρωση της ελαττωματικής αιτιολογίας, ανάλογα με την 
περίπτωση, με βάση τις σημειώσεις που τηρούσαν τα μέλη της κατά τη 
διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης. Σε περίπτωση που η διόρθωση ή 
συμπλήρωση της ελαττωματικής αιτιολογίας δεν είναι εφικτή, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του εδαφίου (4). 

 

 (6) Παρά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε περίπτωση που η απόφαση για προαγωγή 
ακυρώθηκε λόγω ελαττωματικότητας των υπηρεσιακών εκθέσεων, η 
Επιτροπή, πριν επανεξετάσει την ακυρωθείσα απόφασή της, αποστέλλει την 
υπόθεση στην αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για να προβεί η ίδια σε 
διόρθωση των υπηρεσιακών εκθέσεων, με βάση τα όσα έχουν κριθεί στην 
ακυρωτική απόφαση και τα κατά τον ουσιώδη χρόνο στοιχεία των σχετικών 
φακέλων των υπηρεσιακών εκθέσεων, συμπληρωμένα, αν τούτο κριθεί 
αναγκαίο και είναι πρακτικά δυνατό, με πληροφορίες από τους 
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κατά τον ουσιώδη χρόνο οικείους Επιθεωρητές. Στη συνέχεια, η 
Συμβουλευτική Επιτροπή προβαίνει σε ετοιμασία έκθεσης με κατάλογο 
υποψηφίων, όπως προνοείται στις διατάξεις των εδαφίων (3) ή (4) του 
άρθρου 35Β, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση το νομικό και πραγματικό 
καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της λήψης της ακυρωθείσας απόφασης, 
τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, την οποία αποστέλλει 
στην Επιτροπή για τα περαιτέρω.». 
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