
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟYΣ  
 

 
 
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 
   135 του 1991 
   151 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 1995 
  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 
  44(Ι) του 1999 

              Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως .ακολούθως: 

 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

Νόμους του 1969 έως (Αρ.2) του 2003 (που στη συνέχεια 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 2004.  
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  84(Ι) του 1999 
157(Ι) του 1999 
  31(Ι) του 2000 
  48(Ι) του 2000 
  83(Ι) του 2000 
131(Ι) του 2000 
  13(Ι) του 2001 
  21(Ι) του 2001 
162(Ι) του 2001 
163(Ι) του 2001 
135(Ι) του 2002 
207(Ι) του 2002 
  17(Ι) του 2003 
113(Ι) του 2003. 
 
  

Τροποποίηση του 

άρθρου 28Γ του 

βασικού νόμου. 

   2.  Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 28Γ του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τρίτης επιφύλαξής της 

με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

 

         «Νοείται, έτι περαιτέρω, ότι δεν είναι αναγκαία η προσκόμιση 

πιστοποιητικού από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στις περιπτώσεις 

διορισμού σε δημόσιο σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 35Β του 

βασικού νόμου. 

   3.  Το άρθρο 35Β του βασικού νόμου τροποποιείται- 

 

      (α)  με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (iii) της 

παραγράφου (4) αυτού, και με την ακόλουθη νέα 

υποπαράγραφο: 

 

        (iii)  2 μονάδες για μεταπτυχιακό δίπλωμα (post graduate 

diploma) διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού 

έτους ή άλλο πρώτο καταληκτικό τίτλο 

πανεπιστημιακού επιπέδου. 

 

(β)   με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (10) αυτού από την ακόλουθη 

νέα υποπαράγραφο: 
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«5,00 μονάδες για εξαιρετική απόδοση· 

  4,50 μονάδες για σχεδόν εξαιρετική απόδοση· 

  4,00 μονάδες για πάρα πολύ καλή απόδοση· 

  3,50 μονάδες για σχεδόν πάρα πολύ καλή απόδοση· 

  3,00 μονάδες για πολύ καλή απόδοση· 

  2.50 μονάδες για σχεδόν πολυ καλή απόδοση· 

  2,00 μονάδες για καλή απόδοση· 

  1,50 μονάδες για σχεδόν καλή απόδοση· 

  1,00 μονάδα για μέτρια απόδοση· 

                  0,50 μονάδα για σχεδόν μέτρια απόδοση.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 36 

του βασικού 

νόμου. 

   4.  Το άρθρο 36 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

 «Υπηρεσιακές 

εκθέσεις. 

36.(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), 

για όλους τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς 

ετοιμάζονται και υποβάλλονται στην Επιτροπή 

υπηρεσιακές εκθέσεις, κατά τον καθορισμένο τρόπο 

και χρόνο. 

      (2)  Υπηρεσιακές εκθέσεις υποβάλλονται στην 

Επιτροπή κάθε εξάμηνο για κάθε εκπαιδευτικό 

λειτουργό που υπηρετεί επί δοκιμασία 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 

τερματισθεί. 

      (3)  Δε μετέχει στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

λειτουργού ο ή η σύζυγος ή συγγενής του εξ αίματος 

ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τέταρτου βαθμού: 
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               Νοείται ότι, αν  λόγω ύπαρξης κωλύματος 

συγγένειας, δεν καθίσταται δυαντή η σύνταξη 

υπηρεσιακής έκθεσης, οι διατάξεις του εδαφίου 

αυτού δεν εφαρμόζονται, οπόταν σημειώνεται η 

ύπαρξη του εν λόγω κωλύματος στην υπηρεσιακή 

έκθεση. 

     (4)  Δε συντάσσεται δυσμενής υπηρεσιακή 

έκθεση για εκπαιδευτικό λειτουργό, πριν δοθεί σ’  

αυτόν η ευκαιρία να ακουστεί και να υποβάλει τις 

παραστάσεις του. 

     (5)  Μετά 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 πελάτη του και του 

προσώπου ή των προσώπων που έχουν 

προαχθεί.». 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 36Α του 

βασικού νόμου. 

    5.  Το άρθρο 36Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση, 

αμέσως μετά την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, της 

ακόλουθης παραγράφου (α1): 

         «(α1) Πρώτος Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.». 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την ένθεση νέου 

άρθρου. 

   6.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την ένθεση, αμέσως μετά το 

άρθρο 58 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου και την αναρίθμηση των 

ήδη υφιστάμενων άρθρων 59 και 60 αυτού σε άρθρα 60 και 61, 

αντίστοιχα: 

 «Υποχρέωση 

αναφοράς στην 

αρμόδια αρχή 

πράξεων 

διαφθοράς ή 

δωροδοκίας. 

59.  Εκπαιδευτικός λειτουργός, ο οποίος κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή έχει 

εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη 

διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο εκπαιδευτικό 

λειτουργό, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, 

οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στην αρμόδια 

αρχή, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς 

υποστήριξη του ισχυρισμού του.». 
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Ειδική διάταξη.   7. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού 

νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, για τους εν 

υπηρεσία εκπαιδευτικούς λειτουργούς κατά την ημερομηνία έγκρισης 

των περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού – Θέσεις Διευθυντή 

Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης 

Εκπαίδευσης, Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και 

Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σχέδια 

Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1999, λογίζεται ως υπηρεσία σε δημόσιο 

σχολείο και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία με απόσπαση μέχρι την 31η 

Αυγούστου 1999. 

  

Αναδρομική ισχύς 

των άρθρων 4 και 

7. 

  8.  Το άρθρο 4 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, 2004 και το 

άρθρο 7 τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, 2002. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΗ/ΕΠ. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου έτσι ώστε- 

 

(α) να εξαιρούνται από το να προσκομίζουν πιστοποιητικό του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου οι προσοντούχοι υποψήφιοι για διορισμό, σε περιπτώσεις πλήρωσης 

θέσεων πρώτου διορισμού στη Δημοτική Εκπαίδευση. 

 

(β) να διευκρινίζονται τυχόν ασάφειες αναφορικά με την παραχώρηση πρόσθετων 

μονάδων για μεταπτυχιακά προσόντα και να συμπληρώνονται κενά αναφορικά με 

την αξιολόγηση υποψηφίων κατά την ενώπιον της Επιτροπής Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας προφορική εξέταση. 

 

(γ) να τερματισθεί η αναστολή εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού νόμου. 

 

(δ) να περιληφθεί πρόνοια μετά από σχετική σύσταση, που περιλαμβάνεται σε 

έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης «Ομάδα κρατών Εναντίον 

της Διαφθοράς – GRECO”, με την οποία να υποχρεούνται οι εκπαιδευτικοί 

λειτουργοί να αναφέρουν στην αρμόδια αρχή τη γνώση ή υποψία τους ότι άλλος 

εκπαιδευτικός λειτουργός ενέχεται σε πράξεις διαφθοράς. και 

 

 (ε) να λογίζεται ως υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο η υπηρεσία εκπαιδευτικού 

λειτουργού με απόσπαση μέχρι την 31 Αυγούστου 1999, μετά από σχετική 

εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως. 

 

 

 

             Σόλων Νικήτας, 

       Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. 

9 Φεβρουαρίου, 2004. 

 

ΛΛΟ/ΕΝ
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-

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΚΥΠΡΙΑΚΗ
 

 
Γ.Ε. 46/1967/16  NOMIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
                                      1403 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ 
  
Aρ. Τηλ.: 22-889100                  9 Φεβρουαρίου, 2004. 
Αρ. Φαξ.: 22-665080            
 
 
Γενικό Διευθυντή 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 

1434 Λευκωσία. 

 
Θέμα: Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004» 
 

 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε απάντηση της επιστολής σας με 

ημερομηνία 27.10.2003, αρ. Φακ. 12.6.01/2, επισυνάπτω νέο προσχέδιο του πιο πάνω 

Νομοσχεδίου, το οποίο έχω διορθώσει από νομοτεχνικής πλευράς, μαζί με Αιτιολογική 

΄Εκθεση, υπογραμμένη από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

 

 Εσωκλείω και δισκάκι με την ηλεκτρονική αποτύπωση των πιο πάνω κειμένων. 

 

 

 

 

 

                                                                  Λαμπρινή Λάμπρου-Ουστά,  

         Δικηγόρος της Δημοκρατίας, 

                                                  για Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  

 

 

 

ΛΛΟ/ΕΝ 
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